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 2023لعام  2هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 مهارات اإلقناع والتأثير  .1
 جودة الخدمات الصحية   .2
 اإلدارة الفعالة ألصحاب املصلحة   .3
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة  .4
 خدمة العمالء عبر االنترنت و إدارة العالقات مع العمالء  .5
 تخطيط و إجراء البحوث النوعية للقرارات التجارية والتسويقية  .6
 إعداد وتحليل البيانات الكمية  .7
 االتصاالت املهنية يف العمل  .8
 القانون االدارى والجوانب القانونية للوظيفة العامة  .9

 فنون إدارة التحقيق اإلدارى   .10
 دبلوم القانون الجنائى  .11
 واجبات إدارة الخدمات الصحية املهنية  .12
 استراتيجيات تأمين املنشآت الصناعية  .13
 أساليب الحماية يف املنشآت النفطية   .14
 مفهوم التحسين املستمر لنظم الصحة والسالمة املهنية  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/783
https://www.nbctraining.com/p-ar/782
https://www.nbctraining.com/p-ar/781
https://www.nbctraining.com/p-ar/780
https://www.nbctraining.com/p-ar/754
https://www.nbctraining.com/p-ar/753
https://www.nbctraining.com/p-ar/752
https://www.nbctraining.com/p-ar/751
https://www.nbctraining.com/p-ar/738
https://www.nbctraining.com/p-ar/737
https://www.nbctraining.com/p-ar/736
https://www.nbctraining.com/p-ar/701
https://www.nbctraining.com/p-ar/700
https://www.nbctraining.com/p-ar/699
https://www.nbctraining.com/p-ar/698
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 الوقاية من مخاطر الكهرباء  .16
 الوقاية من التسمم بالغازات  .17
 رعاية الصحة املهنية  .18
 أمن وسالمة املعلومات يف ظل الحاسب اآللي  .19
 أمن وسرية املعلومات ىلع الحاسوب  .20
 إدارة قواعد البيانات يف اإلدارة   .21
 إدارة مؤسسات املعلومات   .22
 أمن وسرية املستندات وطرق حفظها وتصنيفها   .23
 أمن وسرية املعلومات ىلع الحاسب اآللي  .24
 CSS3 , HTML5تصميم املواقع ونظام   .25
 Drupalنظام تصميم املوقع   .26
 مايكروسوفت فيجيو  .27
 املراسم والبروتوكوالت ملديري مكاتب الشخصيات الهامة  .28
البرنامج التخصصى املتكامل يف تنمية مهارات السكرتارية و إدارة املكاتب    .29

 Outlookواألرشفة وتنفيذها بإستعمال 
 اتب والسكرتاريا املتميزةالنظم املتقدمة واالتجاهات الحديثة الدارة املك  .30

https://www.nbctraining.com/p-ar/697
https://www.nbctraining.com/p-ar/696
https://www.nbctraining.com/p-ar/694
https://www.nbctraining.com/p-ar/658
https://www.nbctraining.com/p-ar/657
https://www.nbctraining.com/p-ar/656
https://www.nbctraining.com/p-ar/655
https://www.nbctraining.com/p-ar/654
https://www.nbctraining.com/p-ar/653
https://www.nbctraining.com/p-ar/626
https://www.nbctraining.com/p-ar/625
https://www.nbctraining.com/p-ar/624
https://www.nbctraining.com/p-ar/600
https://www.nbctraining.com/p-ar/599
https://www.nbctraining.com/p-ar/599
https://www.nbctraining.com/p-ar/598
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 اعداد وصياغة التقارير واملكاتبات الرسمية  .31
 أساليب ومهارات التخطيط والتنظيم ألعمال السكرتارية وإدارة املكتب   .32
 إدارة املكاتب الحديثة والسكرتارية املتقدمة  .33
 إدارة املكاتب الحديثة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية   .34
 السكرتارية التنفيذية املتقدمة  إدارة املكاتب ومهارات  .35
 إدارة الوقت وتحديد األولويات للسكرتارية   .36
 إدارة نظم املعلومات املكتبية واألرشفة اإللكترونية   .37
 ادارة اعمال وانشطة السكرتارية   .38
 ادارة املكاتب باستخدام تكنولوجيا املعلومات مدير املكتب املعاصر   .39
 تاج ومعالجة الغاز الطبيعيإن  .40
 الوحدات التشغيلية وتعقيد املصايف  .41
 النفط الخام واملنتجات النفطية  .42
 املصايف البتروكيماوية   .43
 (3dاملسح الزلزالي املجسم )  .44
 املرافق والخدمات الفنية يف الصناعة النفطية   .45
 الطرق الجيوفيزيائية يف االستكشاف النفطي  .46

https://www.nbctraining.com/p-ar/597
https://www.nbctraining.com/p-ar/596
https://www.nbctraining.com/p-ar/595
https://www.nbctraining.com/p-ar/594
https://www.nbctraining.com/p-ar/593
https://www.nbctraining.com/p-ar/592
https://www.nbctraining.com/p-ar/591
https://www.nbctraining.com/p-ar/590
https://www.nbctraining.com/p-ar/589
https://www.nbctraining.com/p-ar/558
https://www.nbctraining.com/p-ar/557
https://www.nbctraining.com/p-ar/556
https://www.nbctraining.com/p-ar/555
https://www.nbctraining.com/p-ar/554
https://www.nbctraining.com/p-ar/553
https://www.nbctraining.com/p-ar/551
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 الطباقية الزلزالية   .47
 ةالسيطرة ىلع حركة توزيع املنتجات النفطي  .48
 السيطرة النوعية ومعالجة النضوحات والتلوث املستودعات النفطية  .49
 السيطرة الجيولوجية أثناء عمليات الحفر  .50
 الجيولوجيا التركيبية ودورها يف االستكشاف النفطي  .51
 الجيوكيمياء ودورها يف عمليات االستكشاف النفطي  .52
 التكنولوجيا الحديثة يف عزل املياه الطبقية  .53
 التشغيل السليم ملعدات املصايف   .54
 التحسس الذاتي وتطبيقاته  .55
 حفظ الوثائق والبيانات وارشفتها الكترونيا ويدويا   .56
النظم التطبيقية الحديثة الدارة الوثائق واملحفوظات واالرشفة الرقمية    .57

 للملفات 
 الحكومة الكترونية   .58
 إعداد التقارير املالية  .59
 ادارة نظم وبرامج الصيانة االوقائية باستخدام الحاسب االلى  .60
 تخطيط وتصميم ومتابعة املشروعات الفنية والهندسية  .61

https://www.nbctraining.com/p-ar/550
https://www.nbctraining.com/p-ar/549
https://www.nbctraining.com/p-ar/548
https://www.nbctraining.com/p-ar/547
https://www.nbctraining.com/p-ar/546
https://www.nbctraining.com/p-ar/545
https://www.nbctraining.com/p-ar/544
https://www.nbctraining.com/p-ar/543
https://www.nbctraining.com/p-ar/542
https://www.nbctraining.com/p-ar/522
https://www.nbctraining.com/p-ar/520
https://www.nbctraining.com/p-ar/520
https://www.nbctraining.com/p-ar/514
https://www.nbctraining.com/p-ar/496
https://www.nbctraining.com/p-ar/449
https://www.nbctraining.com/p-ar/448
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 االدارة املتقدمة للمشاريع وعقودها   .62
 االدارة املتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كفائتها   .63
 التوجه االدارى املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط االجراءات  .64
 تمكين و حفز والهام االخرين و قيادة املواقف الصعبة واألزمات  .65
 مهارات اإلتصال والتفاوض املتقدمة   .66
 املهارات اإلشرافية املتقدمة وتعزيز البيئة االبداعية فى العمل  .67
 افضل املمارسات والتميز فى القيادة وادارة األداء والتوجيه النجاز االهداف   .68
 قيادة مجموعات العمل , بناء روح املبادرة وتطوير االبداع فى الفرق  .69
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفي لتحقيق   .70

 االهداف لتنظيمية
االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني   .71

 ()أمن البنوك واملؤسسات املصرفية
 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني املتقدم  .72
 البيع االحترايف ملديري ومشريف املبيعات   .73
 الدبلومة املتكاملة يف املبيعات  .74
 التسويق واملبيعات وخدمة العمالء  .75

https://www.nbctraining.com/p-ar/445
https://www.nbctraining.com/p-ar/434
https://www.nbctraining.com/p-ar/427
https://www.nbctraining.com/p-ar/426
https://www.nbctraining.com/p-ar/425
https://www.nbctraining.com/p-ar/424
https://www.nbctraining.com/p-ar/419
https://www.nbctraining.com/p-ar/416
https://www.nbctraining.com/p-ar/414
https://www.nbctraining.com/p-ar/414
https://www.nbctraining.com/p-ar/408
https://www.nbctraining.com/p-ar/408
https://www.nbctraining.com/p-ar/407
https://www.nbctraining.com/p-ar/405
https://www.nbctraining.com/p-ar/404
https://www.nbctraining.com/p-ar/402
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 فنون التسويق يف األلفية الثالثة  .76
 ة وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبراتمعايير األمن والسالمة البيولوجي  .77
 ادارة انظمة السالمة والصحة املهنية واعداد الخطط التنفيذية  .78
 التفتيش والرقابة األمنية  .79
 التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانين حماية البيئة   .80
 الوقاية والسيطرة ورصد املخاطر وتحليل الحوادث   .81
 االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني   .82
 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة املهنية وإعداد التقارير  .83
 يا حماية البيئة ومنع الخسائرتكنولوج  .84
 املعايير الدولية الحديثة للرقابة واملراجعة الداخلية   .85
 واالحتيال وادارة التحقيقات املاليةالتدقيق املحاسبى وضبط املخالفات   .86
 الرقابة والتدقيق ىلع االنظمه املحاسبيه  .87
 ةاملحاسبة املالية املتقدمة وتقييم تحليل األداء املالي وادارة املخاطر املالي  .88
 املعايير املتقدمة ألنظمة املحاسبة الحكومية  .89
 التنبؤ املالى واعداد امليزانيات والتقارير املالية   .90
 تقييم وتحليلل األخطار املالية و بناء االستراتيجيات املالية  .91

https://www.nbctraining.com/p-ar/401
https://www.nbctraining.com/p-ar/400
https://www.nbctraining.com/p-ar/395
https://www.nbctraining.com/p-ar/394
https://www.nbctraining.com/p-ar/393
https://www.nbctraining.com/p-ar/392
https://www.nbctraining.com/p-ar/391
https://www.nbctraining.com/p-ar/390
https://www.nbctraining.com/p-ar/387
https://www.nbctraining.com/p-ar/361
https://www.nbctraining.com/p-ar/360
https://www.nbctraining.com/p-ar/359
https://www.nbctraining.com/p-ar/358
https://www.nbctraining.com/p-ar/357
https://www.nbctraining.com/p-ar/355
https://www.nbctraining.com/p-ar/354
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 النظم املتقدمة يف املحاسبة وتحقيق الرقابة املالية وتقييم االداء   .92
 مراجعة البيانات املالية و توثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية  .93
 اعداد ومراقبة تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات  .94
 وتجنب املنازعات القانونية كتابة العقود  .95
 صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية  .96
 الصياغة القانونية للمذكرات واملراسالت  .97
 التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة ىلع املخازن واملشتريات  .98
شهادة املدير املعتمد يف الجودة / تنشيطية يف التميز املؤسسي   .99

CME/OE 
 ASQشهادة مهندس الجودة املعتمد من الجمعية األمريكية للجودة   .100
 ASQمقدمة يف هندسة الجودة   .101
 صفر املعتمدة يف سداسية سيجماالحزام األ   .102
 ورشة العمل تحقيق النجاح الباهر يف البيع االستراتيجي  .103
 إدارة استمرارية األعمال  .104
 إدارة األزمات   .105
 إدارة االستراتيجية يف القطاع العام   .106

https://www.nbctraining.com/p-ar/353
https://www.nbctraining.com/p-ar/351
https://www.nbctraining.com/p-ar/350
https://www.nbctraining.com/p-ar/349
https://www.nbctraining.com/p-ar/347
https://www.nbctraining.com/p-ar/344
https://www.nbctraining.com/p-ar/340
https://www.nbctraining.com/p-ar/325
https://www.nbctraining.com/p-ar/325
https://www.nbctraining.com/p-ar/324
https://www.nbctraining.com/p-ar/323
https://www.nbctraining.com/p-ar/322
https://www.nbctraining.com/p-ar/308
https://www.nbctraining.com/p-ar/306
https://www.nbctraining.com/p-ar/305
https://www.nbctraining.com/p-ar/304
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 اتخاذ القرار االستراتيجي يف البيئات التنافسية  .107
 اجراءات تقييمات ناجحة لألعمال  .108
 األخصائي املعتمد يف تحليل األعمال  .109
 إلى التنفيذ  االستراتيجي املعتمد من التخطيط  .110
 االستراتيجيات التنافسية وابتكار القيمة  .111
 التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة   .112
 االستراتيجي والتخطيطالتفكير   .113
 املحلل الناجح: من عملية البحث إلى التنفيذ  .114
 مؤشرات األداء الرئيسية  .115
 القيادة املؤسسية  .116
 القيادة املركزة ىلع النتائج  .117
 القيادة والتواصل  .118
 املدير املحترف املعتمد  .119
 املهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء واملشرفين الجدد  .120
 بطاقة األداء املتوازن: تحقيق التميز يف األداء   .121
 كتابة سياسات وإجراءات املوارد البشرية   .122

https://www.nbctraining.com/p-ar/302
https://www.nbctraining.com/p-ar/301
https://www.nbctraining.com/p-ar/300
https://www.nbctraining.com/p-ar/298
https://www.nbctraining.com/p-ar/297
https://www.nbctraining.com/p-ar/296
https://www.nbctraining.com/p-ar/295
https://www.nbctraining.com/p-ar/293
https://www.nbctraining.com/p-ar/288
https://www.nbctraining.com/p-ar/287
https://www.nbctraining.com/p-ar/286
https://www.nbctraining.com/p-ar/285
https://www.nbctraining.com/p-ar/284
https://www.nbctraining.com/p-ar/283
https://www.nbctraining.com/p-ar/281
https://www.nbctraining.com/p-ar/265
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 مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية قياس جودة األداء للموارد البشرية,  .123
 مبادئ قانون العمل يف دول مجلس التعاون  .124
 مدير التدريب املعتمد  .125
 مقّيم املوارد البشرية املعتمد  .126
 مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين يف املوارد البشرية   .127
 ورشة عمل التحليل الوظيفي والتقييم   .128
 إدارة املوارد البشرية  .129
 إدارة املواهب االستراتيجية   .130
 استراتيجيات االستقطاب واملقابلة واالختيار  .131
 األخصائي املعتمد يف االستقطاب والتعيين   .132
األخصائي املعتمد يف املوارد البشرية: من املفهوم التقليدي إلى الشراكة    .133

 يف العمل
 االستقطاب واملقابلة واالختيار  .134
 كشف االحتيال والوقاية منه يف مجال التأمين   .135
 مكافحة غسيل األموال  .136
 إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط  .137

https://www.nbctraining.com/p-ar/264
https://www.nbctraining.com/p-ar/263
https://www.nbctraining.com/p-ar/262
https://www.nbctraining.com/p-ar/261
https://www.nbctraining.com/p-ar/259
https://www.nbctraining.com/p-ar/258
https://www.nbctraining.com/p-ar/256
https://www.nbctraining.com/p-ar/255
https://www.nbctraining.com/p-ar/254
https://www.nbctraining.com/p-ar/253
https://www.nbctraining.com/p-ar/250
https://www.nbctraining.com/p-ar/250
https://www.nbctraining.com/p-ar/248
https://www.nbctraining.com/p-ar/224
https://www.nbctraining.com/p-ar/223
https://www.nbctraining.com/p-ar/220


 

 

 عليهلالطالع ىلع تفاصيل اي برنامج من خالل الضغط  
 ب لتونس او حسب الط –طرابلس / ليبيا  –اسطنبول   : مكان االنعقاد

11 

 إدارة سلسلة التوريد واملواد  .138
 إدارة مخاطر سلسلة التوريد   .139
 استراتيجيات التفاوض لتحقيق أفضل قيمة شرائية .140
 اإلدارة الناجحة لخدمات األسطول والنقل  .141
 التخطيط للمشتريات وإدارة املناقصات  .142
 تشغيل وإدارة املستودعات   .143
 سل التوريد شهادة يف إدارة الخدمات اللوجستية وسال  .144
 شهادة يف إدارة املستودعات   .145
 تطوير عمليات وسياسات إدارة املشتريات واتفاقيات مستوى الخدمة   .146
 منهجية التوريد االستراتيجي ذات السبع خطوات لتحسين قيمة املشتريات  .147
 نظام التخطيط والرقابة الفعال للمخزون  .148
 املسؤولية االجتماعية للشركات   .149
 مبيعات األدوية: الوصول إلى األطباء   .150
 إدارة خدمة العمالء  .151
 مهارات العرض والتواصل للمحترفات  .152
 مهارات الكتابة املهنية  .153

https://www.nbctraining.com/p-ar/216
https://www.nbctraining.com/p-ar/215
https://www.nbctraining.com/p-ar/214
https://www.nbctraining.com/p-ar/213
https://www.nbctraining.com/p-ar/212
https://www.nbctraining.com/p-ar/210
https://www.nbctraining.com/p-ar/208
https://www.nbctraining.com/p-ar/207
https://www.nbctraining.com/p-ar/206
https://www.nbctraining.com/p-ar/205
https://www.nbctraining.com/p-ar/204
https://www.nbctraining.com/p-ar/199
https://www.nbctraining.com/p-ar/197
https://www.nbctraining.com/p-ar/183
https://www.nbctraining.com/p-ar/171
https://www.nbctraining.com/p-ar/170
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 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة  .154
 إدارة التواصل عند األزمات  .155
 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  .156
 هارات املتقدمة يف التواصل امل  .157
 فرق العمل ذات األداء العالي  .158
 قائد الفريق املحترف املعتمد   .159
 إدارة املطالبات العقدية   .160
 إعداد العقود وكتابة نطاق العمل  .161
 اإلعداد الفّعال للعقود   .162
 ض حول العقود النجاح يف التفاو   .163
 النماذج املالية باستخدام برنامج اإلكسل  .164
 التحليل املالي املتقدم وتحليل القوائم املالية   .165
 العمليات املالية املؤسسية  .166
 املراقب املالي  .167
 التحليل املالي  .168
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https://www.nbctraining.com/p-ar/169
https://www.nbctraining.com/p-ar/168
https://www.nbctraining.com/p-ar/141
https://www.nbctraining.com/p-ar/128
https://www.nbctraining.com/p-ar/127
https://www.nbctraining.com/p-ar/126
https://www.nbctraining.com/p-ar/117
https://www.nbctraining.com/p-ar/116
https://www.nbctraining.com/p-ar/115
https://www.nbctraining.com/p-ar/114
https://www.nbctraining.com/p-ar/107
https://www.nbctraining.com/p-ar/106
https://www.nbctraining.com/p-ar/105
https://www.nbctraining.com/p-ar/103
https://www.nbctraining.com/p-ar/102
https://www.nbctraining.com/p-ar/101
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 مبادئ ضريبة القيمة املضافة وحسابها  .170
 كفاءة العمليات املالية واملحاسبية   .171
 ضوابط االمتثال الداخلية للعمليات التشغيلية واملالية  .172
 شهادة يف تحليل ومراقبة التكاليف   .173
 االدارة االستراتيجية املتقدمة للعالقات العامة واالعالم   .174
 العالقات العامة الرقمية التخطيط وبناء استراتيجيات املنصات الرقمية   .175
 عد البروتوكول واإليتيكيتاالدارة املتقدمة للمراسم وقوا  .176
 هندسة العالقات العامة وتنظيمها وفق معايير الجودة العاملية  .177
 العالقات العامة واإلعالمالتقنيات الحديثة يف إدارة أنشطة    .178
 اإلتجاهات الفنية املتقدمة يف إدارة املخازن والتحكم باملخزون الكترونيا  .179
 اإلدارة الفعالة للمخازن واملستودعات وتحليل وجرد املخزون  .180
 االدارة الفعالة للمستودعات واملخازن ونقطة إعادة الطلب  .181
 األنظمة اآللية يف املستودعات ومراقــبة املخزون   .182
 أساليب إدارة املخازن واملشتريات يف ظل متطلبات اإليزو  .183
 التميز يف إدارة املخازن وسالمة التخزين وتكنولوجيا تحسين قوائم الجرد  .184
 التقنيات املستخدمة للرقابة ىلع املخزون و إدارة املواد  .185
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https://www.nbctraining.com/p-ar/23
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