اخلطة التدريبية لعام 2015
يسرنا يف مركزافاق للتدريب واالستشارات املركزالذي يعترب
احد املراكز املتخصصة يف التدريب واالستشارات على
مستوى الوطن العربي ويقدم خدماته من خالل فريق من
اخلرباء ذوى املهارات املميزة فى التخطيط والتطوير ً
وفقا
للمعايري الدولية وقد تاسس منذ تسعينات القرن املاضي
ان نقدم براجمنا التدريبية املتميزة لعام  2015وهذه الربامج
مثلما هو نهجنا الدائم تعقد باعلى معايري اجلودة والكفاءة
و تعقد هذه الربامج يف كل من لبنان – مصر -االردن -
تركيا  -املغرب  -االمارات املتحدة -ماليزيا-اململكة املتحدة
وباالمكان عقدها يف اي دولة اخرى حسب متطلباتكم
اخلاصة
كذلك ميكننا عقد اي برنامج غري مدرج باجلدول تبعا
الحتياجتكم التدريبية

البرامج المالية والمحاسبية
املهارات املتقدمة للمراجعة املالية
االجتاهات احلديثة لرفع كفاءة أداء احملاسب واملراقب املالي
احملاسبةاإلداريةاملتقدمةوخفضالتكاليفيفاملصارفواملؤسساتاملالية
املوازنات و التكاليف
املعـايري الدوليـة للتدقيـق و املراجعـة
احملاسبة احلكومية يف مراجعة احلسابات وإدارة املدفوعات
التحليل املالي ودراسة اجلدوي باستخدام احلاسوب
املوازنات و التكاليف يف قطاع البرتول
اعداد و تنفيذ و رقابة املوازنات التخطيطية
تقارير األداء الشهرية ( املالية واإلدارية
احملاسبة احلكومية وهيكلة النظام احملاسيب « مراجعة احلسابات
اخلتامية ،القيود احملاسبية للعمليات والتدقيق على عمليات الصرف
والتحصيل «
االجتاهات احلديثة يف إعداد املوازنات
 احملاسبة العامة ( التطبيقات احملاسبية)مراجعة وحتليل املوازنات فى الدوائر واألجهزة احلكومية
 تـطوير االداء املهنـي للمحاسبيـن واملدققيــن وفـق املعايري الدوليــةهيكلية العمليات املصرفية
احملاسبة احلكومية يف مراجعة احلسابات وإدارة املدفوعات
حتليل ونقد البيانات املالية
حماسبة اإلستثمار وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية
أسس املراجعة املالية واإلدارية
دراسة وتطوير منظومة التدقيق الداخلي
األساليب احلديثة يف إدارة النقديـة والتحليـل املالـي واملراجعة
املعايري الدولية يف املراجعة
-

البرامج االدارية
االدارة االلكرتونية احلديثة للشؤون االدارية
الربنامج املتكامل لتطوير مهارات امناء و مقررين جمالس املؤسسات
االجتماعية
معايري و مؤشرات قياس األداء للخدمات باملؤسسات احلكومية بإستخدام
األيزو
ادارة اجلودة الشاملة TQM
الربنامج املتكامل لتخطيط وتنظيم املعارض واملؤمترات
حتقيق الريادة والتميز اإلداري يف الدوائر واألجهزة احلكومية
بناء أخالقيات العمل اجلوهرية وتنمية الوالء املؤسسي
إدارة املكاتب األمامية والفرق بينها وبني إدارة املكاتب االخرى
تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم وأساليب العمل يف عصر املعلومات
تطوير وتبسيط االجراءات يف اطار إعادة هندسة العمليات
التطوير وحتسني األداء من خالل تبسيط إجراءات العمل وتفويض املهام
املهارات االدارية والسلوكية للموظف الفعال
املهارات االشرافية االساسية

برامج القيادة
القي ــادة االشــرافــية املتقدمـة والرؤيـ ــة االسـرتاتيجيـة االبـداعـيــة
القيادة االبتكارية واسرتاتيجيات تغيري وتطوير املنظمات
تنمية اجلدارات اإلدارية واإلشرافية وتطوير القدرات الذهنية
التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج
مهارات القيادة التنفيذية
تطوير اهلياكل التنظيمية الوظيفية ملواكبة املستجدات والتغيريات
التفكري االبداعى والتحليلى للريادة فى ادارة االعمال وحتديد االولويات .يف
اآلخرين
بناء الصف الثاني من القيادات :مراحل متكني القادة
اإلدارة الفعالة للبلديات .
املهارات القيادية والسلوكية للمدير املتميز

تنمية املهارات اإلشرافية والتفاوضية وبناء فرق العمل الفعالة
فن القيادة املتقدمة للمدراء والتنفيذيني
األداء اإلشرايف النموذجي  -القيادة اإلشرافية و التفكري االسرتاتيجي
ديناميكية القيادة الفعالة للمدراء والتنفيذيني
االساليب احلديثة يف قيــادة التغيــري املؤسسـي
فن صياغة االسرتاتيجيات وسيكولوجية صنع القرارات الذكية
إسرتاتيجية التحديث والتطوير املؤسسي
املهـارات اإلداريـة للقيادات النسائية
التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج
االبداع القيادي يف ادارة االزمات والطوارئ
االجتاهــات احلديثــة يف اإلدارة الدوافع  ،التخطيط االسرتاتيجى  ،حل
املشكالت بطريقة ابداعيةتنمية املهارات اإلدارية للمدراء

السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب
األداء اإلشرايف النموذجي  ،القيادة اإلشرافية والتفكري اإلسرتاتيجي ملدراء
مكاتب اإلدارة العليا
مهارات السكرتارية واإلدارة املكتبية احلديثة
السكرتارية التنفيذية املتقدمة ومهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة
املدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكرتوني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا
الدبلومة املهنية للسكرتارية وإدارة املكاتب واألرشفة اإللكرتونية
املدخل اإلبداعي والتنظيم اإللكرتوني للمكاتب وسكرتارية اإلدارة العليا
مه ـ ـ ــارات الس ـ ـ ــكرتارية التنف ـي ـ ــذية املعاص ـ ــرة
إدارة املكاتب لإلدارة العليا والشخصيات اهلامة( VIP
املهارات املتقدمة لكتابة التقارير والرسائل الرمسية
تنظيم احلفظ وتأمني الوثائق واملستندات واملعلومات
السكرتارية اإللكرتونية وإدارة مكاتب املستقبل
النظم املتقدمة واالجتاهات احلديثة يف إدارة املكاتب والسكرتارية

ادارة الموارد البشرية
اإلجتاهات احلديثة يف السياسات التدريبية ودراسة وحتليل اإلحتياجات
التدريبية و إعداد خطط التدريب
ختطيط القوى العاملة من منظورإدارة اجلودة الشاملة
التخطيط االسرتاتيجي الدارة املوارد البشرية
االجتاهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية يف تنظيم عملية التدريب و
التطوير الوظيفي
مناذج وأدوات تقييم وتطوير أداء إدارات املوارد البشرية
منظومة قياس املوارد البشرية  -تنمية مهارات مسئولي التدريب
والتطوي ـ ـ ـ ــر
املعايري احلديثة لسياسات وإجراءات شؤون املوظفني والتدريب
االبتكار يف إدارة التدريب  ،املوارد البشرية وحتقيق اجلودة الشاملة
تنمية املهارات اإلدارية والفنية ألخصائي ومنسقي التدريب
وصف و تصنيف الوظائف واعداد بطاقات الوصف الوظيفي
اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية والتدريب باستخدام تكنولوجيا
املعلومات
االسرتاتيجيات املتقدمة إلدارة التدريب املتميزة واإلبداعية وتعظيم
العائد من التدريب
االسرتاتيجيات املتقدمة والتميز يف تطوير املسارات الوظيفية والتنمية الذاتية
االشراف على العمليات التدريبية (املدخل االبتكاري)
اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية واعادة هيكلة النظم الوظيفية واهلياكل
التنظيمية
املنهج املتكامل يف إدارة شئون املوظفني
التأهيل احلديث ملسؤولي إدارة املوارد البشرية
حتديد و حتليل االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب
حتقيق الكفاءة واجلدارة املهنية ملنسقى املوارد البشرية والتدريب
إعداد اللوائح املنظمة للعمل يف املوارد البشرية
تقييم اإلحتياجات التدريبية وختطيط املسار التدرييب لتعزيز وحتقيق
األهداف
تطوير املهارات القيادية يف املوارد البشرية

البرامج القانونية
الربنامج املتكامل فى الشئون القانونية
إجراءات إبرام العقود اإلدارية
تطوير املهارات القانونية والتفاوض التعاقدي واسرتاتيجيات صياغة
العقود
تنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية
املعاير الدولية يف إعداد وصياغة املذكرات القانونية
الطرق احلديثة يف ابرام وصياغة العقود والتحكيم يف املنازعات
التشريعات وتصميم العقود للقانونيني واإلداريني
تطوير املهارات القانونية والتفاوض التعاقدي وإسرتاجتيات صياغة
العقود
مهارات الكتابة والرتمجة القانونية وتقنيات صياغة وتصميم العقود
عقود الفيدك
القانون االدارى
الربنامج املتكامل فى الشئون القانونية
صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات االدارية
االسس الفنية لصياغة عقود املقاوالت االنشائية
اعداد املذكرات القانونية والقرارات االدارية
االسرتاتيجيات املعاصرة فى صياغة وتنفيذ العقود االدارية
تنمية مهارات وفن الدفاع فى القضايا
اعداد وصياغة عقود الشرائ وترسية املناقصات
ادارة العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
فنون ومهارات اجراءات التقاضى والدفاع امام احملاكم
مهارات التفسري القانونى وصياغة ومتابعة االجراءات القانونية
حقوق االنسان وتطبيقاتها العملية فى جمال التحقيق واحملاكمة
االخطاء الشائعة التى يقع فيها مديري االدارات القانونى
العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
تصميم وبناء العقود وحتليل وتسوية املنازعات التعاقدية
االسرتاتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود
التقنيات احلديثة للتخطيط واحملاسبة والرقابة على املخازن واملشرتيات

التقنيات املتقدمة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية
اعداد اإلسرتاتيجيات القانونية فى تدقيق العقود وضبط املخالفات
والتدليس
االجتاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها
إدارة العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
الكتابة والرت مجة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية
التميز وحتقيق الكفاءة املهنية فى االستشارات القانونية
التنظيم القانوني يف جمال الفضاء االلكرتوني (يف اجملال اجلنائي-
التجاري-التأمني-الدولي)
محاية حقوق االنسان يف الفضاء االلكرتوني
فن الصياغة القانونية للمذكرات واملرافعات القضائية (العادي
واإلداري)
صياغة عقود التجارة الدولية و أحكام ومفاوضات التحكيم التجاري
الدولي
فن ومهارات ممارسة احملاماة (الوطنية-الدولية)
إدارة وتأسيس الشركات (القابضة واحملدودة واملساهمة والتضامن)
العقود الدولية واملفاوضات الدولية +عقود الفيديك BOT+
محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال احلاسب االلي واالنرتنت
صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات االدارية 5
فنون ومهارات اجراءات التقاضى والدفاع امام احملاكم
عمليات غسيل االموال وكيفية مواجهتها
الكتابة والرت مجة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية
اسرتاتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود واحلد من املخاطر املالية والقانونية
االجتاهات املتقدمة يف مراجعة العقود واملسؤولية التعاقدية
ادارة املخاطر التعاقدية واعداد اهلياكل القانونية حلل املنازعاتاالسس
القانونية إلعداد العقود  ،املذكرات والقرارات
التقنيات املتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وحتديد العقد القابل
لإلبطال
العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها 24تصميم وبناء
العقود وحتليل وتسوية املنازعات التعاقدية
االسرتاتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود

التقنيات املتقدمة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية
الكفاءة فى إعداد البحوث القانونية والكتابة والتحليل القانونى
اعداد اإلسرتاتيجيات القانونية فى تدقيق العقود وضبط املخالفات
والتدليساإلجراءات واإلدارة املتقدمة ألعمال املناقصات وعقود الشراء
إدارة العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
التميز فى اعداد وادارة املناقصات واملواصفات والعقود
التحليل القانونى و الصياغة القانونية املتقدمة
إدارة العقود احلكومية والتحكم يف املخاطر والتكاليف
املراجعة القانونية املناقصات واملزايدات وصياغة العقود
اإلدارة املتكاملة للعقود واملطالبات واملفاوضات
التميز وحتقيق الكفاءة املهنية فى االستشارات القانونية
إعداد العروض ومهارات التفاوض وإبرام العقود
االسس القانونية إلعداد العقود  ،املذكرات والقرارات
حتليل اجلوانب القانونية والتعاقدية واعداد العقود
إدارة إجراءات التقاضي والتحكيم ،وتسوية املنازعات
التقنيات وأفضل املمارسات فى صياغة ,تدقيق وحتليل العقود
املعايري الدولية التحكيم وأفضل املمارسات واحللول القانونية
التقنيات املتقدمة للتحقيقات االدارية وادارة املنازعات اإلدارية
التخطيط ومعايري االثبات وتقييم األدلة ومقابالت التحقيق
اسرتاتيجيات إعداد وإدارة العقود واملناقصات
حتديد املخاطر وتقييم املطالبات وإجراءات التحكيم وجتنب املنازعات وتسويتها
املهارات الفنية والقانونية لصياغة الدعاوى واملذكرات
إدارة اجلودة يف التحكيم وتنفيذ العقود والتعامل مع آليات املنازعات
تنمية وصقل امللكات القانونية
تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية
اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيني
فنون ومهارات كتابة املذكرات واملراسالت القانونية ( ورشة عمل )
فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح والتعاميم
أصول التفسري القانونى وكتابة املذكرات القانونية ( ورشة عمل )
فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام احملاكم
الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية ( ورشة عمل )

فنون إدارة التحقيق اإلدارى
التحقيقات واحملاكمات العسكرية
قواعد وإجراءات تأديب أعضاء قوة الشرطة
مهارات إدارة التحقيق اإلدارى ومباشرة خصومة املنازعات العمالية فى
الشركات واملؤسسات اخلاصة
الصياغات القانونية للقرارات اإلدارية
حقوق اإلنسان وتطبيقاتها العملية فى جمال التحقيق
النظام القانونى للبلديات
النظام القانونى للرتاخيص اإلدارية
ندوة :تأسيس الشركات والوكاالت التجارية ( النظام القانوني  -آليات
فض املنازعات)
إسرتاتيجيات إدارة العقود
عقود التجارة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتونى
اجلوانب القانونية واحملاسبية فى عقود التأجري التمويلى
األنظمة القانونية احلاكمة للنشاط املصرفى
النظام القانونى للمعامالت فى بورصة األوراق املالية
املشاكل القانونية واحللول العملية للنقل البحرى
مهارات مباشرة خصومة التحكيم
مهارات التفاوض وإبرام العقود البرتولية
إدارة العقود واملناقصات النفطية
األسس الفنية لصياغة عقود املقاوالت اإلنشائية واحملاكمة
اإلجتاهات و اإلسرتاتيجيات املتقدمة يف صياغة و إدارة العقود و املناقصات
إجراءاتها
اإلسرتاتيجيات املتقدمة للعقود و املناقصاتتطبيقاتها الفنية و اإلدارية و إدارة
املطالبات و النزاعات و الطعون
كتابة العقود وجتنب املنازعات القانونية
اسرتاتيجيات التفاوض وصياغة العقود
صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية
التقنيات وأفضل املمارسات فى صياغة ,تدقيق وحتليل العقود
االسرتاتيجيات املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات
معاجلة التحديات و جتنب املنازعات و إدارة خماطر التغيريات

النظم احلديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي
الصياغة القانونية للمذكرات واملراسالت
التميز فى ادارة املناقصات وامواصفات والعقود
الكتابة والرت مجة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية
التميز وحتقيق الكفاءة املهنية فى االستشارات القانونية
اسرتاتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود واحلد من املخاطر املالية
والقانونية
االجتاهات املتقدمة يف مراجعة العقود واملسؤولية التعاقدية
ادارة املخاطر التعاقدية واعداد اهلياكل القانونية حلل املنازعات
االجتاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها
األسرتاتيجيلت التعاقدية املتقدمة والتفاوض على العقود واملطالبات
تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية
معاجلة التحديات و جتنب املنازعات و إدارة خماطر التغيريات
االجتاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها
التقنيات احلديثة للتخطيط واحملاسبة والرقابة على املخازن
واملشرتياتالتقنيات املتقدمة لكشف الغش والتدليس فى العقود وحتديد
العقد القابل لإلبطال
إدارة العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
105تصميم وبناء العقود وحتليل وتسوية املنازعات التعاقدية
االسرتاتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود
التقنيات املتقدمة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية 108
صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية
التقنيات وأفضل املمارسات فى صياغة ,تدقيق وحتليل العقود
112االسرتاتيجيات املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات
النظم احلديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي
تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية وادارة العقود واحلد من
املخاطر املالية والقانونية

برامج العالقات العامة واالعالم والمطبوعات
مهارات اجراء التحقيق الصحفي االستقصائي واحلوار السياسي ودور
العالقات العامة يف التأثري على الرأي العام
مهارات فن املطبوعات (الصحف,اجملالت والنشرات)...
مهارات متقدمة يف تصميم املطبوعات باستخدام برنامج photoshop
,illustrator
مهارات البحث عن مصادر املعلومات واجراء الدراسات املسحية عرب
االنرتنت وتقييم مصادر املعلومات
مهارات يف التحليل السياسي املتقدم واعداد التقارير السياسية
تقنيات مجع املعلومات االسرتاتيجية وطرق قياس الرأي العام
اساليب مجع و حتليل املعلومات وتوجيهها و كتابة التقارير
الدراسات االسرتاتيجية واسس فن التحليل السياسي
الدبلومة املتخصصة يف قواعد التحليل السياسي ومهاراته
مهارات يف الكتابة الصحفية املتقدمة
مدخل اىل الدراسات والفكر االسرتاتيجي
املهارات املتقدمة يف اعداد التقارير السياسية
فن إخراج وإنتاج األفالم اإلعالمية وبرامج التليفزيون
تصميم العالمات التجارية -اهلوية املؤسسية
الكتابة املتخصصة اإلعالنية فى اتصال املؤسسات
املهارات املتقدمة يف اعداد احلمالت االعالنية( الوسائل االعالنية ,الوكاالت,
تصميم االعالنات)
إبداع احلمالت اإلعالمية املؤثرة من املستوى احمللى إىل اجملال العاملي
دور العالقات العامة واالعالم يف صناعة القرار والتأثري  ..يف اآلخرين
مهارات العالقات العامة ملندوبي املؤسسات

العالقات العامة يف القطاع احلكومي
فن إعداد املطبوعات والنشرات اإلعالمية
العالقات العامة وأساليب التميز يف خدمة املواطنني
العالقات العامة واإلعالم االلكرتوني باستخدام تكنولوجيا املعلومات
تفعيل دور العالقات العامة يف املنظمات – مدخل متقدم-
فعالية ختطيط وتنفيذ احلمالت اإلعالمية للتوعية واإلرشاد االجتماعي
التخطيط االسرتاتيجي للعالقات العامة و اإلعالم و قياس الرأي العام
العالقات العامة وتنظيـ ــم وإدارة املؤت ــمرات واملراسم واإلحتفاالت الكربى
اسرتاتيجيات انشطة العالقات العامة واالتيكيت املراسم و الربوتوكول

برامج المشتريات وادارة المخازن
ادارة املشرتيات واملناقصات احمللية والدولية
اإلجراءات واإلدارة املتقدمة ألعمال املناقصات وعقود الشراء
ادراة عقود واتفاقيات املناقصات والعطاءات
اعداد موازنات الشراء الكمية واملالية وختطيط االحتياجات املخزونية
واللوجستية
اعداد موازنات الشراء الكمية واملالية وختطيط االحتياجات املخزونية
واللوجستية
التقنيات احلديثة للتخطيط واحملاسبة والرقابة على املخازن واملشرتيات
االساليب احلديثة يف إدارة املشرتيات واملناقصات والتعامل مع املوردين
والتفاوض الشرائي
إدارة املشرتيات واملخازن احلديثة وتطبيقات اجلودة الشاملة
االجتاهات املتقدمة ألنظمة املشرتيات واامناقصات وادارة عقودها
اإلدارة الفعالة للمخازن و املستودعات و حتليل و جرد املخزون
التميز يف إدارة املشرتيات والعطاءات والتفاوض الشرائي
احملاسبة عن املخزون والرقابة على املخازن وتقنيات خفض تكلفة التخزين
االجتاهات احلديثة يف إدارة املشرتيات والتموين الفعال  :املفهوم العاملي اجلديد
على أنشطة الشراء والتموين واستخدامات شبكة االنرتنت يف عمليات الشراء
االجتاهات احلديثة يف إبرام العقود وترسية املناقصات
إدارة املخازن ومقاييس اداء ورقابة املخزون وأفضل املمارسات احلديثة للتعامل
مع املوردين
إدارة املخزون الراكد واملراقبة على املخزون وإتقان عمليات اجلرد
نظم اجلودة يف إدارة ومراقبة املخزون
حوسبة املستودعات واملخازن وادارة الشراء وتقييم املوردين (متقدم)
املشـ ــاكل التــطبي ـقـية ألنشطة الشــراء والتخ ــزين وس ـ ـ ــبل مــواجهـتـها
دعـ ــم األداء امله ــين لل ـعــامل ــني فى أنشطة الش ــراء وتـ ـمــوين املخـازن
اجل ــوانب الفــنية واملـ ــالية فى ال ـع ـطــاءات
تــطبيقـ ــات احل ــاسب اإلل ـك ــرتوني فى إدارة املـ ــواد

تن ـظ ــيم وإدارة ومـ ــراقـ ــبة املس ـ ــتودع ـ ــات
الرقاب ــة على املخ ــزون Inventory Control
قياس كفاءة االستثمار يف التخزين
ن ـظــم وأســاليب تــكوي ــد أصنـ ــاف املخ ــزون السل ـ ــع ي Coding S y
stemfor Stock Control
الت ـقـ ــنيات احلـ ــديثة فى اجلـ ــرد املخـ ـ ــزنى
املن ـهــج الــعلمى والــعملى فى التخلص من املــخزون الراك ــد.
تــطبيـ ـق ــات الت ــجربة الي ــاب ــاني ـ ــةيف ن ــظم اإلنتـ ــاج والشــراء الف ـ ــورى «
اآلنى « ( )JIT

برامج التسويق والمبيعات
التسويق من خالل املعارض
تطوير املهارات األساسية ملندوب املبيعات
حتليل السوق لتنشيط املبيعات
مهارات إدارة األزمات التسويقية
اسرتاتيجيات التسويق واملبيعات االحرتافية
مهارات التفاوض ملندوبي التسويق واملبيعات
خطة التسويق وتنفيذ إسرتاتيجية التسويق
إعداد البحوث التسويقية وصناعة القرار التسويقي

ادارة المشاريع
ادارة املشاريع االحرتافية
ختطيط وتقييم املشروعات العامة وبرامج اخلدمات اإلجتماعية
تقييم التأثريات البيئية للمشروعات واألنشطة التنموية
مواضيع متقدمه يف إدارة املشاريع ومهارات التفاوض والتعاقد

إعداد و ترسية العقود و إدارة مواقع املشاريع و تنسيق االتصال و
جتنب اخلالفات
املهارات املتطورة يف متابعة وتقييم املشروعات
دراسة اجلدوي االقتصادية للمشروعات باستخدام برنامج (Microsoft
)Project
إدارة التكاليف الكلية للمشاريع اهلندسية
اخطاء ادارة املشاريع
االبداع يف حل املشاكل اختاذ القرارات الفعالة االشراف على
االستشاريني والقيادة املتميزة
إدارة املشروعات باستخدام برنامج PRIMAVIRA
التنمية احمللية وادارة املشاريع من البداية اىل النهاية
إقتصاديات املشروعات وحتليل العمليات
إعداد العقود وانظمة التحكم ااإلشرافى للمشاريع
إدارة اجلودة يف التحكيم وتنفيذ العقود والتعامل مع آليات املنازعات
إدارة العقود واالوامر التغريية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنها
-

يسر مركز افاق للتدريب و االستشارات ان يقدم لكم هذا الربنامج
التدرييب املميز والذي ينفذ بأعلى مقاييس اجلودة كما نهجنا دائما
وجلميع استفسارتكم ميكنكم التواصل معنا عرب املوقع
مالحظة :الربنامج مؤكد و ينعقد بأي عدد من املسجلني.

البرامج الهندسية (الهندسة المدنية)
االشراف اهلندسي ومتابعة التنفيذ يف املواقع
اإلدارة احلديثة لصيانة املباني واإلنشاءات
مراقبة اجلودة والتفتيش املوقعي للمشاريع ووضع نظم التحكم باجلودة
تقنيات تشطيب املباني وأعمال الرتميم
تآكل ومحاية املنشآت اخلرسانية وطرق صيانتها
التقييم الفين للمنشآت وإعداد التقارير اهلندسية
معاجلة الشروخ وأعمال ومواد الرتميم
تصميم اخلرسانة مسبقة اإلجهاد
تصميم املنشآت باستخدام SAP 2000، STAAD Pro
األساليب احلديثة يف مراقبة جودة الطرق وصيانتها
التقييم الفين للمنشآت وإعداد التقارير اهلندسية
التآكل والكسر يف اخلرسانة
تصميم وحتليل املنشآت اخلرسانية واحلديدية باستخدام احلاسوب
اجلداول الفنية التنفيذية للخرسانة والتشطيبات
ختطيط ومتابعةتنفيذ الصيانة ملشاريع الطرق
املهارات االساسية لرصف الطرق وصيانتها
األساليب احلديثة يف مراقبة جودة الطرق وصيانتها
األساليب احلديثة يف صيانة الطرق واجلسور
اساليب تصميم الطرق واجلسور
اعداد الكميات و املواصفات للمشاريع اإلنشائية
التصميم و التحليل الزلزالي لألبنية
مقاومة هياكل املباني لألمحال اجلانبية
تصميم وتنفيذ املشروعات اإلنشائية بالوحدات اخلرسانية سابقة التجهيز

تآكل ومحاية املنشآت اخلرسانية وطرق صيانتها
التحليل والتصميم اإلنشائي باستخدام احلاسوبProkon
التصميم و التحليل الزلزالي لألبنية
استخدام األجهزة املساحية يف الرصد وقياسات الزوايا وقياس املناسيب
الرقابة على اجلودة فى مشروعات التشييد
تصميم وضبط جودة اخللطات اخلرسانية
األعمال اإلنشائية املتكاملة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملؤسسات العالجية
هندسة الصيانة احلديثة و ختطيط و جدولة أعمال الصيانة
األعمال اإلنشائية املتكاملة وتشغيل وصيانة املرافق
االشراف ومتابعة التنفيذ للمستشفيات وابنية املؤسسات الصحية
اإلدارة احلديثة لصيانة املباني واإلنشاءات
املهارات اإلدارية للمهندسني والفنيني
األعمال املساحية و أساليب العملي احلقلي املختلفة
االجتاهات احلديثة لصيانة الطرق والكبارى
مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى واجلسور
تقييم أداء اخلرسانة فى املنشآت
ضبـ ـ ــط وتوكيـ ــد ج ــودة اخلرسانـ ــة
املهارات اإلدارية للمهندسني والفنيني
استبدال وجتميع وتركيب اهلياكل املعدنية ألبراج النقل
احدث املمارسات يف تصميم املنشآت اخلرسانية
معاجلة الشروخ يف اخلرسانة املسلحة بانواعها
ضبط اجلودة و تقييم املنشآت
 .اصالح و تقوية العناصر اخلرسانية اخلرسانة
الرقابة على اجلودة يف مشروعات التشييد
وقاية املنشآت اخلرسانية من اخطار احلريق-التصميم اآلمن و أساليب
اصالحها

أساليب أصالح املنشآت اخلرسانية اليت تعرضت للحريق
املهارات اإلدارية للمهندسني والفنيني
التصميم اإلنشائى للمبانى
 .االختبارات اهلندسيـة واجليوفيزيائية للرتبة
مسئوليات ومهام مفتشى املبانى
املهارات اإلدارية للمهندسني والفنيني
مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية (للمهندسني والفنيني)
بدائل األمسنت واخلرسانة ذات األداء املتميز
ضبـ ـ ــط وتوكيـ ــد ج ــودة اخلرسانـ ــة
الصيانة الوقائية للمباني (( املعايري القياسية واإلجراءات
األسس الفنية للتفتيش وفحص وإختبار التوصيالت الكهربائية
مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية (للمهندسني والفنيني)
التقني ــات الفنيـ ــة ف ــى قـ ــراءة وكتابــة الرسـ ــومـات اهلندسيـ ــة
ختطيط وإدارة وتنفيذ وتقييم أعمال الصيانة ورفع كفاءتها وتطبيقاتها
باستخدام احلاسب اآللي (CMMS
التعامل مع مشاكل الرتبة وأثارها املتوقعة على املنشأت
خواص الرتبة احمللية املشاكل وطرق عالجها
تصميم األبنية العالية باستخدام احلاسوب) )ETABS 9

الهندسة الكهربائية
تعليمات االمان ومحاية االجهزة الكهربائية
الربنامج املتكامل يف امان حمطات توليد الكهرباء
الربنامج املتكامل يف مهارات االتصال عن طريق األلياف البصرية
مهارات اجهزة القياس الكهربائية وااللكتزونية
اصالح وصيانة الدوائر الكهربائية
حساب حمطات القوى للمهندسني
التمديدات الكهربية والكابالت فى شـ ــبكات التوزي ـ ــع
تصمیم وفحص واختبار احملوالت الكهربائیة صغریة ومتوسطة وكبریة
االستطاعة
Diesel Power Generating Plants
تصميم االعمال الكهربائية للمباني االنشائية
تقنیات حتسنی جودة الطاقة الكهربائیة
األعطال يف نظم القوى الكهربائية
الكشف عن أعطال الكبالت األرضية
الرتكيبات الكهربائية يف املباني السكنية واملستشفيات واملصانع
الدوائر الكهربائية وتشخيص األعطال
العمل على شبكات الفولطية املنخفضة احلية
انظمة القوى والتوزيع الكهربائية
أجهزة القياس الكهربائية واإللكرتونية
أسس تصميم حمطات التحويل -توزيع ونقل
أساسيات حمطات التحويل
برنامج صيانة حمطات التحويل اجملمعة
حتليل األعطال يف شبكات اخلدمات والشبكات الصناعية الكهربائية

حتليل ومراقبة اجلودة يف نظم القوى الكهربائية
ختطيط أنظمة التوزيع لشبكات الكهرباء
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية
التمديدات الكهربية والكابالت فى شـ ــبكات التوزي ـ ــع
تشغيل و صيانة وفحص احملوالت الكهربائية
محاية الدوائر الكهربائية ذات اجلهد العالي ودوائر اإلتصاالت
Distribution & Substation Automation
صيانة احملركات الكهربائية ثالثية الطور
قواطع الدوائر الكهربائية ذات الضغظ العالي
Power System Harmonics, Earthing & Power Quality
مبادئ االلكرتونيات
صيانة احملركات الكهربائية أحادية الطور
حساب حمطات القوى للمهندسني
الربنامج التأهيلي الشامل للمهندسني الكهربائيني يف جمال كهرباء
القوى
اصالح وصيانة الدوائر الكهربائية
وقاية وصيانة احملركات الكهربائية
نظم التوزيع الكهربائية ختطيطها وصيانتها
التحكم املربمج PLC
مواصفات وتشغيل وإختبار وصيانة قواطع التيار وجمموعة مفاتيح الفصل
والتوصيل الكهربائية
حتليل ومراقبة اجلودة يف نظم القوى الكهربائية
دراسة وتصمیم وتصنیع وفحص واختبار أعطال الكابالت الكهربائیة
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية

الهندسة المعمارية والتصميم الحضري
مراجعة التصامي ــم املعمارية وتوصي ـ ــف املـ ـ ـ ــواد
مواصفات البناءوالكودات لتصميم وتنفيذاملنشآت
متابعة و تنفيذ مشاريع التصميم الداخلي
إعداد املخططات اهليكلية
إدارة خمططات التنمية اإلقليمية
االجتاهات احلديثة يف التخطيط العمراني
املواصفات والتقنيات املتطورة العمال التشطيبات املعمارية يف املشاريع
االنشائية
أسس التخطيط العمراني احلديث وتطوير املدن
التخطيط والتطوير العمراني للمناطق العشوائية وإعداد التقارير
والبيانات الالزمة للتنفيذ
تنمية وتطوير املناطق التارخيية
متطلبات التصميم واإلنشاء للمباني اخلالية من العيوب
العزل احلراري للمباني بهدف ترشيد الطاقة
اإلشرتاطات البيئية فى التنفيذ املعمارى واإلنشائى
التقني ــات الفنيـ ــة ف ــى قـ ــراءة وكتابــة الرسـ ــومـات اهلندسيـ ــة
ختطيط النقل واملرور فى املدن
اسس العمارة اخلضراء
االسس الفنية والتصميميةلتنسيق املساحات اخلضراء اخلارجية
التصميم املعماري املناخي لألبنية
نظم املعلومات اجلغرافية اخلاصة باإلسكان والتخطيط العمرانى
التقييم الفين للمنشآت وإعداد التقارير اهلندسية

الهندسة الميكانيكية
مهارات يف صيانة شبكات األنابيب واملضخات
أقنية ومعدات اهلواء :املواصفات والتصميم
التمديــدات املائي ــة وشبكات الصرف للمباني
تصميم أنظمة إطفاء احلريق
تكنولوجيا أنظمة التدفئة والتمديدات الصحية
مهارات يف صيانة شبكات األنابيب واملضخات
التحكم اآللي الصناعي التقلیدي وتطبیقاتا العملیة باستخدام الربامج
احلاسوبیة
تكنولوجيا أنظمة التدفئة والتمديدات الصحية
تصميم انظمة التكييف والتربيد
املضخات (االختيار ،التشغيل ،الصيانة)
أنظمة املضخات وأنابيب الضغط معامالت األداء واإلختبارات املربجمة
والتطبيقات
تكنولوجيا اللحام (  ) 4إعداد الوثائق والتعامل مع الرسومات يف عمليات حلام
املعادن
عمليات وتكنولوجيا اللحام
التصميم األمثل لنظم التكييف للمباني
صيانة احلارقات والبويلرات ومضخات التدفئة
األجهزة الدوارة – التشغيل  ،الصيانة  ،حتليل اإلهتزازات
عملية مراقبة االهتزاز اآلالت وحتليل االهتزازات للصيانة التنبؤية
التبادل احلراري وأبراج التربيد
إدارة وكفاءة استخدام الطاقة يف املؤسسات واملصانع
تصميم املبادالت احلراريه  ،واالختيار  ،واستكشاف االخطاء واصالحها
وصيانتها

البترول والنفط والغاز
اقتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصافى تكرير البرتول
اإلختبارات األساسية والتحكم يف اآلبار البرتولية
التحكم يف امللوثات البيئية ملنتجات تكرير البرتول
السالمة أثناء تشغيل املنشاءات النفطية
الكهرباء يف املنشأت البرتولية
املخاطر الكيميائية يف مصانع النفط والغاز
امليزانيات األساسية واملتقدمة والتنبؤ يف جمال النفط والغاز
إدارة حمطات الطاقة وحتسني معامل القدرة
مهارات التفاوض وإبرام العقود البرتولية
حتليل وتقييم الصناعات الكيماوية و البرتوكيماوية
تكنولوجيا األنابيب يف الصناعات البرتولية
خطط الطوارئ يف املنشآت النفطية
طرق ختزين ونقل وتوزيع املنتجات النفطية
طرق تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط
طرق تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط
مراقبة جودة املنتجات النفطية
السالمة فى عمليات احلفر واالنتاج حبقول البرتول
حتليل وتقييم الصناعات الكيماوية و البرتوكيماوية
عمليات التشغيل للمعدات السطحية حلقول البرتول
طرق ختزين ونقل وتوزيع املنتجات النفطية
التحكم يف امللوثات البيئية ملنتجات تكرير البرتول
تكنولوجي ــا تش ــغيل وحــدات إنتـ ـ ـ ــاج النفـ ـ ــط
التحكم ومراقبة األكسدة  ,الصدأ  ,يف جمال صناعة البرتول
تكنولوجيا األنابيب يف الصناعات البرتولية

البرامج الزراعية
الثروة السمكية – تربية ،تسمني ،وانتاج األمساك
البستنه الشجرية " تفاحيات و لوزيات و عنب و محضيات "
املشاتل " خضروات و أشجار فاكهه و نباتات زينه "
•

تأسيس وإدارة مزارع خنيل التمر.

•

إنتاج اخلضروات " الزراعات احملمية واملكشوفة "

•

إنتاج أزهار القطف.

•

تأسيس وإدارة مزارع الزيتون وإنتاج زيت الزيتون.

•

هندسة احلدائق وصيانتها و املسطحات اخلضراء.

•

إنتاج البذور.

•

احملاصيل احلقلية.
•

تقنيات ما بعد احلصاد للخضار والفواكه
		

آفات النبات "حشرات"

		

آفات النبات "أمراض"
مبيدات اآلفات
مكافحة آفات الصحة العامة
تربية حنل العسل والنحل الطنان
إنتاج الفطر (املشروم)
أنظمة اجلودة يف الصناعات ()ISO) (GMP) (HACCP
املضافات الغذائية
إنتاج وجودة "األلبان و العصائر و املعلبات"
إنتاج وجودة " اخلضروات اجملمدة و الزيوت "
إنتاج وجودة اللحوم
•

صناعة الدواجن " األمهات واجلدات "

•

صناعة الدواجن " البياض والالحم "

إدارة الفقاسات
تأسيس وإدارة مزارع النعام
الزراعات املائية (امساك  ،مجربي)
أمساك وطيور الزينة
التغذية ومصانع األعالف
ادارة مياه الري
استخدام املياه املستصلحة يف عمليات الري وإدارة وتصميم وأنظمة الري
النستخدمة فيها
استخدام نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISونظام إجياد املواقع العاملي
( )GPSيف إدارة املوارد الطبيعية واستعماالت األراضي
االحتياجات املائية لنباتات
اإلدارة الشاملة للجودة يف الصناعات الغذائية
التحليل املالي للمشاريع الزراعية باستخدام احلاسوب
حفظ األصول الوراثية النباتية
تكنولوجيا زراعة األنسجة
اساليب وقاية النبات و مكافحة احلشرات
الرقابة علي اجلودة  -الزراعية
اختطيط و تنسيق احلدائق و املنتزهات
تكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى الصحراويـ ــة
احملافظة على البيئة من النفايات والتلوث
زراعة وخدمة اخلضر فى األراضي الصحراوية
تكنولوجيا مكافحة اآلفات احلشرية للمحاصيل الزراعية
تطبيق معايري اليورجاب يف منتج الزراعة العضوية
اساليب الزراعة العضوية
شبكات الري
تقنيات منتجات االلبان
الصناعات الغذائية
مهارات األرشاد الزراعي
اساليب الري وشبكات الري

تقنيات التغذية واالعالف
تكنولوجيا االمسدة والتسميد
زراعة احملاصيل الشتوية
املكافحة البيولوجية واملتكاملـة لآلفات احلشرية
التقنيات املبتكرة يف تصنيع األغذية
تقييم واستصالح األراضي امللوثة
الرقابة علي اجلودة  -الزراعية
كيمياء حتليل األغدية  -األسس العلمية وتطبيقاتها
التنمية املستدامة األراضي واستصالحها  Sustainableزراعة وخدمة
ختطيط و تنسيق احلدائق و املنتزهات
اإلستزراع السمكى و األمن الغذائى العربى
زراعة البذور باملشتل
زراعة الشتالت والعناية بالشتالت
صفات الثمار اجليدة
االنتاج الزراعى و عالمات النضج
معامالت ما بعد القطف اطاله عمر االزهار املقطوفه واملنسقه اللون
اساسيات التخطيط
التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل
التلقيح االصطناعى و اخلصوبة
تربية االغنام واملاعز
اساليب تربية الدواجن
تقنيات تربية االرانب
تربية احملاصيل متساقطة األوراق  ،ذات بذرة واحدة و متعددة البذور
اسالب الرى مبياه الصرف الصحى و املياه احملالة
املسطحات اخلضراء إنشائها والعناية بها
املكافحة املتكاملة يف بساتني الفاكهة ومزارع اخلضراوات

املكافحة املتكاملة يف بساتني الفاكهة ومزارع اخلضراوات
إدارة مزارع الدواجن
إدارة مزارع أبقار احلليب
إدارة وتصميم شبكات الري بالتنقيط باستخدام احلاسوب
إدارة وتصميم شبكات ري احلدائق واملسطحات النجيلية
جتهيز اخللطات العلفية باحلاسوب
تربية وتقليم أشجار وشجريات األرصفة واحلدائق اخلارجية
تصميم شبكات الري
تطبيق نظام  HACCPفى إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
تصميم شبكات الصرف اجلويف لتحلية الرتبة
تصنيع مشتقات احلليب
تقنيات الزراعة بدون تربة وأنظمة التسميد بالري
تكنولوجيا استصالح واستزراع املناطق اجلافة وشبه اجلافة – مكافحة
التصحر
دورة متقدمة يف أمراض وآفات حنل العسل وطرق مكافحتها
رسم املخطط النباتي هلندسة احلدائق باستخدام أوتوكاد

المياه والبيئة
عمليات معاجلة وإزالة األمالح من املياه الصناعية ومياه مصافى التكرير
معاجلة مياه الصرف الصحي وأنواع حمطات املعاجلة
نظم تنقية ومعاجلة املياه السطية
تكنولوجيا حتلية املياه
اساليب محاية البيئة املائية من التلوث
مشاكل تشغيل حمطات معاجلة املخلفات السائلة اسبابها و عالجها
اساسيات معاجلة مياه الصرف الصناعي
محاية مصادر املياه السطحية من التلوث
التحاليل القياسية للملوثات يف مياه الشرب و الصرف الصحي
التمديــدات املائي ــة وشبكات الصرف للمباني
منذجة شبكات توزيع املياه
معاجلة املياه العادمة الصناعية
العمليات االساسية ملعاجلة وتنقية مياه الشرب
طرق معاجلة مياه الصرف الصحي واألمطار
اجلودة يف خمتربات مياه الشرب ومياه الصرف
التقنيات احلديثة ملعاجلة املياه اجلوفية
Water Treatment Processes and Plants
Urban Flood Management and Disaster Risk Mitigation
األساليب احلديثة يف مراقبة أعمال الصرف الصحي
Integrated River Basin Management
املراقبة والتحكم يف عمليات معاجلة وتشغيل حمطات مياه الصرف الصحي
البيولوجية
اإلدارة البيئية املتكاملة
تقييم التأثريات البيئية للمشروعات واألنشطة التنموية
االختيار الفعال ألنظمة ادارة ومعاجلة النفايات الصلبة
احلد من املخلفات السائلة واملخلفات الصلبة يف القطاع الصناعي
حتليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية
Environmental Assessment Using Spatial Decision Support
Tools

اإلشرتاطات البيئية فى التنفيذ املعمارى واإلنشائى
االجتاهات والنظـ ــم احلديث ـ ــة إلدارة ومحايـ ــة البيئة ISO 14000
Environmental Planning and Implementation
الطــرق احلديثــة لتقييم االثر البيئي للمشروعات الصناعيــة واهلندسيــة
السيطرة على التلوث اهلوائي
االساليب احلديثة يف إدارة النظافة العامة وطرق التعامل مع النفايات
الصلبة
نظم املعلومات البيئية
تقييم املواقع امللوثة كيماويا

البرامج الطبية
مهارات االشعه لالطباء و فنيي األشعة
االسعاف االولي يف اماكن العمل
االدارة املتكاملة للمستشفيات واملؤسسات الطبية
الرتكيبات الصيدلية
ادارة الصيدليات العامة يف املستشفيات
الربنامج املتقدم يف التحاليل واملختربات الطبية
مبادئ التحليل الغذائي
مهارات السكرتاريا الطبية
اساليب ضبط العدوى
اساسيات االحصاء الطـ ـ ـب ــي
السالمة والصحة املهنية فى القطاع الصحي
الربنامج املتكامل يف إدارة املستشفيات املتنقلة
رعاية احلاالت احلرجة و التنفس الصناعي
ادارة اجلودة الشاملة يف تقديم اخلدمة الطبية يف املؤسسات الطبية
ادارة العملية التمريضية يف املستشفيات
ادارة و تطوير خدمات القطاع الصحي
اساسيات التقنيه يف املختربات الطبيه
طرق و استخدامات العالج الطبيعي لتأهيل وعالج بعض اإلعاقات
اساليب اكتشاف اإلعاقات بني األطفال

االسعافات األولية يف مكان العمل
األشعة و التحاليل املعملية :طرق القياس و حتليل النتائج
التأهيل الطيب والصيدالني للعاملني بالصيدليات وخمازن ووكاالت
األدوية
التحاليل الطبية املخربية
التخطيط الصحي و النظم الصحية
السالمة املهنية يف املختربات الطبية
الطب الرياضى
مهارات العالج الطبيعي
اساسيات الفسيولوجيا العصبية
الكشف الدوري لألمراض املهنية ملسئولي السالمة
الربنامج املتكامل يف الكيمياء الصيدالنية
املدخل املتكامل يف تنظيم عمل املختربات الطبية
املهارات اإلكلينيكية و التشخيصية
اساسيات الوقاية وتقليل خطر السكري يف ممارسات الرعاية الصحية
امراض الغدد الصماء
مهارات إدارة السجالت الطبية
إدارة املختربات الطبية
أسس التغذية العالجية ملرضى األمراض املزمنة وبعض احلاالت اخلاصة
تبسيط و تطوير اجراءات العمل يف املؤسسات الطبية
حتديث و تطوير نظم استقبال و مراجعة املرضى
تطوير مهارات العاملني يف القطاع الصحي
تقنية املختربات الطبية
جـ ــودة الرع ــاية التمريضية و التطوير االشرايف
طب الطوارئ واإلسعافات األولية
أسس ومهارات اإلسعافات األولية
االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات واملؤسسات العالجية
األشعة و التحاليل املعملية :طرق القياس و حتليل النتائج
مهارات يف ممارسة الصيدلة السريرية
مهارات يف عالج األسنان العامة
التغذية والصحة يف املستشفيات Mass nutrition

االسعاف االولي يف اماكن العمل
التعامل مع األمراض املستوطنة (املعدية)
ادارة اجلودة الشاملة يف املختربات الطبية
مهارات العالج الطبيعي
املهارات املتقدمة يف االسعافات االولية
املمارسة االكلنيكية للصيدلي
دليل ممارسة صيدلة املستشفيات
أحدث املمارسات يف إدارة املشرتيات وامدادات الطلب وادارة املخزون يف
املؤسسات الطبية واملستشفيات
الرتكيبات الصيدلية
االنعاش القليب الرئوي C.P.R / B.L.S
الس ـ ـ ــموم
نظام التحكم فى العدوى فى املستشفيات و وحدات الرعاية الصحية
نظم اجلودة يف املختربات يف ضوء األيزو
مهارات متقدمة لفنيي خمتربات البيولوجيا التحليلية
الرعاية املركزة والتنفس الصناعي لألطفال وحديثي الوالد ة Ne o
natal I.C.U & Mechanical Ventilation
مناظري اجلهاز اهلضمي العلوي (Upper G.I.T Endoscopy
مهارات اعداد وتنظيم السجالت الطبية
املهارات االساسية يف OTC
األشعة و التحاليل املعملية :طرق القياس و حتليل النتائج

طب االسنان
اساسيات جراحة الفم والوجه و الفكني
مهارات صناعة األسنان
مهارات متقدمة يف تقويم األسنان
الربنامج الشامل يف عالج اللثة و زراعة األسنان
مهارات عالج األسنان اللب ّية
اساسيات عالج األسنان العامة

مهارات متقدمة يف عالج االسنان العامة
اساسيات زراعة االسنان
مهارات متقدمة يف زراعة االسنان
برنامج حتديد لون خزف و قواعد تطبيق املواد اخلزفية لفنيي االسنان
دورة زيركون طب االسنان لفنيي االسنان
برنامج تكنولوجيا االسنان لفنيي االسنان
مهارات اساسية يف مواد وتكنولوجيا االسنان لفنيي االسنان
مهام مساعدي طب األسنان وأساليب التعقيم احلديثة بعيادات طب
األسنان

برامج الحاسوب
مقدمة إىل نظام التشغيل Linux
MCITP Data Developer
#ASP. Net using C
VB. Net
صيانة احلاسوب املتقدمة
لغة ( JAVAمجيع املستويات)
تركيب وصيانة شبكات احلاسوب
صيانة شاشات احلاسوب PC Monitor Maintenance
برجميات قواعد البيانات MS-ACCESS
تصميم الصفحات االلكرتونية Web Page Design
األرشيف اإللكرتوني :نظم تأمني وحفظ نظم تأمني وحفظ واسرتجاع امللفات
والوثائق اإللكرتونية
مقدمة لربوتوكول  TCP/IPومحاية اإلنرتنت
دورة البيانات املطورة MCITP
دورة تصميم املواقع اإللكرتونية

تطوير املواقع اإللكرتونية MCPD
MCITP Data Developer
MCPD Web Developer
برنامج اهلاكر االخالقي CEH
Android - Advanced Level
Android - Beginner Level
Software Testing Analysis – Advanced Level
Software Testing – Beginner Level
مهارات اساسية يف صيانةاحلاسوب

المالحة البحرية والموانئ
التحقيق والتحليل يف احلوادث البحرية
التوقيع املالحي واملسح البحري
احلوادث البحرية
الشحن البحري واجلوي
الكفاءة يف امن السفينة وامليناء
احملاسبة يف شركات املالحة
النقل البحري والتوكيالت املالحية
بوالص الشحن
ادارة املوانئ
مهارات االتصال بني السفن واملوانئ  ،واملراقبة البحرية يف املواني
وثائق السفينة وخدمة البواخر
املشاكل القانونية واحللول العملية للنقل البحرى

البرامج التربوية والسلوكية
تكنولوج ــيا وفنــون التعليــم
اسرتاتيجيات التدريس االساسي
االجتاهات احلديثة يف اإلدارة الصفية
مهارات التدريس احلديث والتعليم الشبكى
اإلبـ ــداع اإلداري والق ـ ــيادي لإلشراف الرتبوي
التخ ـطـ ــيط اإلسـ ــرتاتيــجي لل ـمـ ــؤسسات الت ــعلـ ــيمية
إدارة اخلـ ــدمـات الت ــعلـ ــيميــة
اإلشراف ال ـ ــرتبــوي يف امل ــؤسســات الت ــعليمية
االجتــاهات احل ــديثة يف اإلدارة الصــفية
أس ـ ــاليب التقـ ــويـ ــم واإلمــتحانات
اجلــودة الش ــام ــلة يف املـ ــؤسسات الت ـ ــعليمية
إعداد وإستخدام الوسائ ــل الت ــعليمية والت ــكن ــولوجية
اإلرشــاد والتوجيه الطـ ــالبى فى اجلامعة
اساسيات التدريس املباشر وغري املباشر
مهـ ــارات الت ــدريس والتـ ــعلــم النشــط
تق ــوي ــم املنــاهــج وال ــربامــج التـ ــعليمية

البرامج االمنية
اسرتاتيجية بناء املنظومات األمنية للمنشآت اهلامة
تنمية مهارات القيادة واإلشراف لقيادات ومسئولي األمن
االجتاهات احلديثة يف اإلشراف األمين
االسرتاتيجيات احلديثة يف تامني و محاية املنشات احليوية
اإلجتاهات اجلديدة يف إدارة األمن وتطوير أساليب العمل األمين
اإلجتاهات احلديثة يف اإلشراف األمين وإعداد اخلطط األمنية
اإلسرتاتيجية احلديثة يف مواجهة اجلرائم
األساس القانوني لكتابة التقارير األمن
األسس الفنية للتحقيقات اجلنائية
األسس القانونية لكتابة التقارير األمنية
األمن والسالمة وأمن املعلومات
الربنامج الشامل حلماية املنشآت من التخريب
التحقيق املروري األولي التأسيسي
التحقيق وإجراءات التحريات يف جمال العمل األمين
التقنيات املتقدمة يف إعداد خطط الطوارئ
التفتيش على املواد اخلطرة
السيطرة يف إدارة غرف العمليات األمنية
الطرق احلديثة يف تطوير أساليب العمل األمين
املهارات السلوكية لرجال األمن امليدانيني
املهام املتقدمة للشرطة القضائية
إعداد وصياغة التقارير االمنية واملراسالت

امن المطارات
اخصائي امدادات التموين
إجراءات األمن والصحة والسالمة املهنية وفقاً للمعايري و املواصفات
العاملية  OSHAاألمريكية و  OHSASالربيطانية
ادارة املطارات للمديرين
تنمية مهارات القيادة واإلشراف لقيادات ومسئولي األمن
ادارة شؤؤن املهبط واالرشاد
اسس ادارة السالمة والصحة املهنية
االشـراف عـلـى ورش الـص ـيـانــة
االمن للطائرات و املطارات
االنظمه العامليه للحجز و التوزيع
اإلجتاهات احلديثة يف العقود التجارية وضوابط صياغتها
التحميل و الشحن و احملافظه على وزن الطائرة
التوافق مع معايري السالمة باجلانب اجلوي
التعامل مع املواد اخلطره سريعة التلف او املواد املمنوعة
املدخل املتكامل يف اعداد خرباء و مستشاري نظم إدارة اجلودة
املدخل املتكامل يف تنمية مهارات مسؤلي االمن والصحة والسالمة املهنية
تطوير اداء مدراء العمليات االرضية
قياس وحتسني رضى العمالء يف الطريان
قياس اداء املطارات
نظم ادارة السالمة اجلوية يف املطارات

ادارة الجودة
الربنامج املتكامل للتعريف باأليزو  (2008 / 9000العناصر  -شروط
التأهيل
اعداد كبري مراجعني نظم سالمة الغذاء HACCP -
ادارة اجلودة الشاملة يف املختربات ISO17025
إدارة اجلودة الشاملة للشركات واملنظمات
املواصفات القياسية العاملية احلديثة ()ISO 2000
املهارات واملفاهيم االساسية لنظم اجلودة
كيفية التطبيق لنظام حتليل ورقابة خماطر التلوث فى صناعة
الغذاء)
الطرق واألساليب االحصائية ملراقبة اجلودة
العوامل الثمانية النشاء نظام إدارة اجلودة املستدامة
تطبيقات االيزو 14001
اعداد املراجع الداخلى لنظام ادارة اجلودة
إدارة اجلودة الشاملة للشركات واملنظمات
اعداد مراجع داخلى نظم سالمة الغذاء HACCP -
االخطاء الشائعة لتطبيقات اجلودة
الطرق واألساليب االحصائية ملراقبة اجلودة
حتسني اجلودة وختفيض تكاليف اجلودة
 .بناء وتقييم القدرات املؤسسية للمؤسسات فى ظل اجلودة الشاملة
متطلبات تطبيق نظم اجلودة الشاملة
املهارات واملفاهيم االساسية لنظم اجلودة
إدارة اجلـ ــودة الشـاملة T.Q.M

تعقد الربامج يف من لبنان – مصر -االردن  -تركيا
 املغرب  -االمارات املتحدة  -ماليزيا  -اململكةاملتحدة ،وباالمكان عقدها يف اي دولة اخرى حسب
متطلباتكم اخلاصة كذلك ميكننا عقد اي برنامج
غري مدرج باجلدول تبعا الحتياجتكم التدريبية.
ملعرفة الدورات واحملتوى العلمى والتكلفة واملواعيد
لكل برنامج من هذه هذه الربامج يرجى االتصال او
ارسال بريد الكرتونى .

