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 2023لعام  1هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 اكتشاف املشاكل اتخاذ القراراتالتقارير الذكية تصميم تحليل   .1
 تطبيقات التحول الرقمي األمن السيبراني  .2
 ادارة تجربة العمالء  .3
 ط السالمة واالمن املهنيوضع خط  .4
 الدعم التقني للبلدية وإدارة املشاريع  .5
 مهارات استخدام برنامج اكسل يف تصميم قواعد بيانات  .6
 ادارة املكاتب ومهارات السكيرتارية التنفيذية املتقدمة  .7
 ادارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقي املكاتب  .8
 لتنفيذية وادارة املكاتبالسكرتارية ا  .9

 كورس السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب  .10
 تطبيقات يف السيطرة ىلع اندفاع اآلبار النفطية والغازية  .11
 االستكشاف الزلزالي النفطي  .12
 االستخالص املدعم  .13
 االصطياد وإصالح أنابيب التبطين  .14
 أساسيات تصنيع النفط  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/794
https://www.nbctraining.com/p-ar/789
https://www.nbctraining.com/p-ar/741
https://www.nbctraining.com/p-ar/720
https://www.nbctraining.com/p-ar/682
https://www.nbctraining.com/p-ar/659
https://www.nbctraining.com/p-ar/588
https://www.nbctraining.com/p-ar/587
https://www.nbctraining.com/p-ar/586
https://www.nbctraining.com/p-ar/585
https://www.nbctraining.com/p-ar/564
https://www.nbctraining.com/p-ar/541
https://www.nbctraining.com/p-ar/540
https://www.nbctraining.com/p-ar/539
https://www.nbctraining.com/p-ar/538
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 الصمامات يف الصناعات البترولية  .16
 تحويل الوقود من سائل إلى غازات طبيعية  .17
 تكنولوجيا األنابيب يف الصناعات البترولية  .18
 عمليات معالجة البترول الخام  .19
 إدارة املكامن النفطية  .20
 إدارة وتشغيل مستودعات النفط واملنتجات النفطية  .21
 إدراة وبرمجة مشاريع الحفر واالستصالح  .22
 أساسيات الكيمياء العضوية والهيدروكاربوئية  .23
 أساليب إنعاش املكامن الكلسية  .24
 استصالح اآلبار  .25
 استكشاف واستغالل الرواسب النفطية  .26
 استكشاف وتقييم الحقول النفطية  .27
 إكمال اآلبار النفطية والغازية  .28
البرنامج التخصصى املتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة املكاتب واألرشفة   .29

 MS Outlookوتطبيقاتها باستخدام 
 تحقيق اإلبداع الوظيفى وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير اإلبداعى  .30

https://www.nbctraining.com/p-ar/537
https://www.nbctraining.com/p-ar/536
https://www.nbctraining.com/p-ar/535
https://www.nbctraining.com/p-ar/534
https://www.nbctraining.com/p-ar/533
https://www.nbctraining.com/p-ar/532
https://www.nbctraining.com/p-ar/531
https://www.nbctraining.com/p-ar/530
https://www.nbctraining.com/p-ar/529
https://www.nbctraining.com/p-ar/528
https://www.nbctraining.com/p-ar/527
https://www.nbctraining.com/p-ar/526
https://www.nbctraining.com/p-ar/525
https://www.nbctraining.com/p-ar/482
https://www.nbctraining.com/p-ar/482
https://www.nbctraining.com/p-ar/417
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 فنون التسويق يف األلفية الثالثة  .31
التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ واالنقاذ  القيادة و التخطيط و واملهارات  .32

 واالخالء
 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة املتكاملة ومنع الخسائر  .33
الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط الدارة   .34

 الطوارئ
 إدارة التأمين الطبي  .35
 Microsoft Excelتصميم و تحليل البيانات املالية باستخدام   .36
 النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي  .37
 تدقيق وتحليل العقود التقنيات وأفضل املمارسات يف صياغة و  .38
 التحكيم القضائي  .39
 االستراتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود  .40
 حل املنازعات واملطالبات  .41
 االسس القانونية إلعداد العقود و املذكرات والقرارات  .42
 ادارة املخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل املنازعات  .43

https://www.nbctraining.com/p-ar/401
https://www.nbctraining.com/p-ar/399
https://www.nbctraining.com/p-ar/399
https://www.nbctraining.com/p-ar/398
https://www.nbctraining.com/p-ar/396
https://www.nbctraining.com/p-ar/396
https://www.nbctraining.com/p-ar/386
https://www.nbctraining.com/p-ar/352
https://www.nbctraining.com/p-ar/345
https://www.nbctraining.com/p-ar/339
https://www.nbctraining.com/p-ar/338
https://www.nbctraining.com/p-ar/336
https://www.nbctraining.com/p-ar/335
https://www.nbctraining.com/p-ar/332
https://www.nbctraining.com/p-ar/331
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استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من املخاطر املالية   .44
 والقانونية

 التميز وتحقيق الكفاءة املهنية فى دراسة ومعالجة املخالفات القانونية  .45
 الديناميكية القيادية ,االتصال الفعال وتحقيق املسار املتميز للفريق  .46
 تحسين االنتاجية من خالل تحسين الجودة وخفض التكاليف  .47
 الحزام األخضر لسداسية سيجما املعتمد من قبل املجتمع األمريكي للجودة  .48
 إدارة الجودة الشاملة: أدوات من أجل التحسين املستمر  .49
 األخصائي املعتمد يف إدارة نظم الجودة  .50
 إدارة التجزئة  .51
 إدارة حسابات العمالء الرئيسية  .52
 األخصائي املعتمد يف التسويق  .53
 خطة التسويق االستراتيجية  .54
 شهادة أخصائي املبيعات  .55
 مدير العالمة التجارية املعتمد  .56
 مدير املبيعات املعتمد  .57
 ورشة العمل املتقدمة يف التسويق الرقمي  .58

https://www.nbctraining.com/p-ar/330
https://www.nbctraining.com/p-ar/330
https://www.nbctraining.com/p-ar/329
https://www.nbctraining.com/p-ar/326
https://www.nbctraining.com/p-ar/321
https://www.nbctraining.com/p-ar/320
https://www.nbctraining.com/p-ar/319
https://www.nbctraining.com/p-ar/318
https://www.nbctraining.com/p-ar/317
https://www.nbctraining.com/p-ar/315
https://www.nbctraining.com/p-ar/314
https://www.nbctraining.com/p-ar/313
https://www.nbctraining.com/p-ar/312
https://www.nbctraining.com/p-ar/311
https://www.nbctraining.com/p-ar/310
https://www.nbctraining.com/p-ar/309
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 إدارة الجودة االستراتيجية  .59
 التقنيات الفعالة يف إعداد التقارير وتحليل بيانات األعمال  .60
 املقيم الداخلي  .61
 رحلة إلى التمّيز  .62
 عملية اإلدارة الرسم التخطيطي والتحسين  .63
 قادة التميز  .64
 تبسيط العمليات وإجراءات العمل  .65
 من الجيد إلى املمتاز يف اإلدارة: السير إلى األمام  .66
 مهارات اإلدارة الوسطى  .67
 مهارات اإلشراف  .68
 مهارات اإلشراف املتقدمة  .69
 التوجيه لألداء املتميز مهارات  .70
 القيادة املؤثرة  .71
 أدوات وأساليب نظام القيادة املتكّيفة  .72
 إدارة الذات وقيادة اآلخرين  .73
 إدارة األداء تحديد مؤشرات األداء الرئيسية والتقدم امللموس واإلفادة البّناءة  .74

https://www.nbctraining.com/p-ar/303
https://www.nbctraining.com/p-ar/294
https://www.nbctraining.com/p-ar/292
https://www.nbctraining.com/p-ar/291
https://www.nbctraining.com/p-ar/290
https://www.nbctraining.com/p-ar/289
https://www.nbctraining.com/p-ar/280
https://www.nbctraining.com/p-ar/275
https://www.nbctraining.com/p-ar/274
https://www.nbctraining.com/p-ar/273
https://www.nbctraining.com/p-ar/272
https://www.nbctraining.com/p-ar/271
https://www.nbctraining.com/p-ar/270
https://www.nbctraining.com/p-ar/269
https://www.nbctraining.com/p-ar/268
https://www.nbctraining.com/p-ar/257
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 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  .75
 التطوير املهني املتقدم وتخطيط التعاقب الوظيفي  .76
 ني وتخطيط التعاقب الوظيفيالتطوير امله  .77
 التعليم والتطوير االستراتيجي  .78
 التعويضات واملزايا الوظيفية  .79
 رع املعتمداملدرب البا  .80
 املهارات املهنية ملوظفي إدارة املوارد البشرية  .81
املوارد البشرية اإللكترونية: التكنولوجيا والتوجهات الحديثة يف تطبيقات   .82

 ريةوممارسات املوارد البش
 املوارد البشرية ملدراء االقسام  .83
 تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب  .84
 تخطيط القوى العاملة وإعداد املوازنات  .85
 تدريب املدربين  .86
 تدريب املدربين: ورشة عمل مكثفة  .87
 تطوير قيادة املوارد البشرية  .88
 تعزيز مشاركة وإنتاجية ومعدل استبقاء املوظفين  .89

https://www.nbctraining.com/p-ar/249
https://www.nbctraining.com/p-ar/247
https://www.nbctraining.com/p-ar/246
https://www.nbctraining.com/p-ar/245
https://www.nbctraining.com/p-ar/244
https://www.nbctraining.com/p-ar/243
https://www.nbctraining.com/p-ar/242
https://www.nbctraining.com/p-ar/241
https://www.nbctraining.com/p-ar/241
https://www.nbctraining.com/p-ar/240
https://www.nbctraining.com/p-ar/239
https://www.nbctraining.com/p-ar/238
https://www.nbctraining.com/p-ar/237
https://www.nbctraining.com/p-ar/236
https://www.nbctraining.com/p-ar/235
https://www.nbctraining.com/p-ar/234
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 تقنيات يف التعريف واالرشاد املهني للموظف الجديد  .90
 ادارة وتنسيق الدورات التدريبية  .91
 شهادة يف تطوير وتنفيذ الكفاءة  .92
 عمليات التدقيق يف املوارد البشرية  .93
 إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء التقييم  .94
95.  OSHAمعايير إدارة السالمة والصحة املهنية : 
 إدارة مخاطر املؤسسات  .96
 حوكمة املؤسسات : األسس والسياسات وأفضل املمارسات  .97
 إدارة الخدمات اللوجستية  .98
 إدارة املخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب: األدوات والتقنيات  .99

 قيادة وإدارة عالقات املوردين  .100
 راءأساسيات الش  .101
 مبيعات األدوية: الوصول إلى األطباء  .102
 أنظمة طاقة املوائع: الخصائص امليكانيكية والهيدروليكية  .103
 دارة الصيانة املتقدمةإ .104
 إدارة ايقاف وإعادة التشغيل واالنقطاعات  .105

https://www.nbctraining.com/p-ar/233
https://www.nbctraining.com/p-ar/232
https://www.nbctraining.com/p-ar/231
https://www.nbctraining.com/p-ar/230
https://www.nbctraining.com/p-ar/229
https://www.nbctraining.com/p-ar/228
https://www.nbctraining.com/p-ar/227
https://www.nbctraining.com/p-ar/225
https://www.nbctraining.com/p-ar/219
https://www.nbctraining.com/p-ar/218
https://www.nbctraining.com/p-ar/209
https://www.nbctraining.com/p-ar/203
https://www.nbctraining.com/p-ar/197
https://www.nbctraining.com/p-ar/196
https://www.nbctraining.com/p-ar/195
https://www.nbctraining.com/p-ar/194
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 إدارة وتخطيط املرافق  .106
 ثوقية يف املمارسات الهندسيةالتميز واملو  .107
 املضخات والضواغط: تشغيل وصيانة واكتشاف األعطال وإصالحها  .108
العملية والتحكم والصيانة واكتشاف األعطال املعدات الكهربائية والسالمة:   .109

 واصالحها
 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم  .110
 والتكنولوجيا واكتشاف األعطال وإصالحهاتوربينات الغاز: العملية   .111
 حقيبة أدوات مدراء القطاعات الصناعية  .112
 مخطط الصيانة املعتمد  .113
 اجراء التدقيق وكشف االحتيال باستخدام تكنولوجيا املعلومات  .114
 شهادة يف مجال تخطيط التعايف من كوارث تكنولوجيا املعلومات  .115
 التميز يف خدمة العمالء  .116
 رضا العمالء ووالئهم  .117
 نظام شكاوي العمالء: أداة لتطوير خدمة العمالء  .118
 خدمة العمالء  .119
 أمن وإدارة السحابة : أفضل املبادئ والتطبيقات  .120

https://www.nbctraining.com/p-ar/193
https://www.nbctraining.com/p-ar/192
https://www.nbctraining.com/p-ar/191
https://www.nbctraining.com/p-ar/190
https://www.nbctraining.com/p-ar/190
https://www.nbctraining.com/p-ar/189
https://www.nbctraining.com/p-ar/188
https://www.nbctraining.com/p-ar/187
https://www.nbctraining.com/p-ar/186
https://www.nbctraining.com/p-ar/185
https://www.nbctraining.com/p-ar/184
https://www.nbctraining.com/p-ar/180
https://www.nbctraining.com/p-ar/179
https://www.nbctraining.com/p-ar/178
https://www.nbctraining.com/p-ar/177
https://www.nbctraining.com/p-ar/167
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 الجنائيات والتحقيقات الرقمية  .121
 إدارة أنظمة األمن والسالمة  .122
 نظم تكنولوجيا املعلومات: إدارة حساب املستخدم وتسجيل الدخول  .123
 األخصائي املعتمد يف األعمال املكتبية واإلدارة  .124
 اإلدارات ومكاتب اإلدارة العليا: أفضل املمارسات والتكنولوجيا  .125
 املسؤول اإلداري الفعال واملنتج  .126
 اعد التنفيذي / املساعد الشخصي املتميزاملس  .127
 املهارات اإلدارية الفعالة  .128
 أخصائي تطوير األعمال املعتمد  .129
 ملساعد التنفيذي املعتمدا  .130
 مراقبة املستندات وإدارة السجالت  .131
 مهارات اإلدارة يف املوارد البشرية  .132
 Microsoft Projectإدارة املشاريع باستخدام برنامج   .133
 PRINCE2إدارة املشاريع باستخدام منهجية   .134
 إدارة مخاطر املشروع  .135
 إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى  .136

https://www.nbctraining.com/p-ar/166
https://www.nbctraining.com/p-ar/165
https://www.nbctraining.com/p-ar/163
https://www.nbctraining.com/p-ar/162
https://www.nbctraining.com/p-ar/161
https://www.nbctraining.com/p-ar/160
https://www.nbctraining.com/p-ar/159
https://www.nbctraining.com/p-ar/158
https://www.nbctraining.com/p-ar/157
https://www.nbctraining.com/p-ar/156
https://www.nbctraining.com/p-ar/155
https://www.nbctraining.com/p-ar/154
https://www.nbctraining.com/p-ar/153
https://www.nbctraining.com/p-ar/152
https://www.nbctraining.com/p-ar/151
https://www.nbctraining.com/p-ar/150
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 اتقان مقاييس نجاح املشروع ومؤشرات األداء الرئيسية ولوحات التحكم  .137
 اإلدارة الفّعالة ملشاريع تقنية املعلومات  .138
 تأسيس وإدارة مكتب إدارة املشاريع  .139
 (PMPأخصائي إدارة املشاريع ) .140
 أخصائي إدارة مخاطر املشاريع  .141
 مهارات إدارة املشاريع  .142
 أساسيات النفط والغاز  .143
 املتعددة وترتيب األولويات وااللتزام باملواعيد النهائية إدارة املهام  .144
 اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية  .145
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