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 2023لعام  3هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 EFQMنموذج التميز األوروبي   .1
 ضبط الجودة الشاملة  .2
 التحليل املالي يف القطاع املصريف  .3
 آليات مكافحة غسل األموال   .4
 التخطيط والرقابة املالية فى القطاع املصرفى  .5
 األدوات املالية الرئيسية واملشتقة   .6
 تحليل وتقييم مخاطر إدارة األموال   .7
 التسويق و وسائل اإلعالم االجتماعية  .8
 التسويق وبيئة األعمال   .9

 فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام املحاكم   .10
 حسم املنازعات اإلدارية يف النظم القانونية  .11
 ستراتيجيات إدارة العقود وتقييم املناقصات تطوير ا  .12
 مهارات كتابة املذكرات القانونية والدعاوى   .13
 الصحة والسالمة املهنية وإدارة املخاطر  .14
 السالمة والصحة املهنية والتقارير ونظم التفتيش   .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/779
https://www.nbctraining.com/p-ar/778
https://www.nbctraining.com/p-ar/770
https://www.nbctraining.com/p-ar/769
https://www.nbctraining.com/p-ar/768
https://www.nbctraining.com/p-ar/767
https://www.nbctraining.com/p-ar/766
https://www.nbctraining.com/p-ar/759
https://www.nbctraining.com/p-ar/758
https://www.nbctraining.com/p-ar/735
https://www.nbctraining.com/p-ar/734
https://www.nbctraining.com/p-ar/733
https://www.nbctraining.com/p-ar/732
https://www.nbctraining.com/p-ar/707
https://www.nbctraining.com/p-ar/706


 

 

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

3 

 كيفية الوقاية من الحرائق وفنيات اإلطفاء املتطورة   .16
 التخطيط البيئي و تقييم اآلثار البيئية وأسس حماية البيئة  .17
 مهارات وفن ادارة قسم االمن الصناعي  .18
 العمليات والتنبؤات األمنية الشاملة  .19
 إدارة املخاطر واملحاسبة يف البلدية  .20
 اإلدارة االستراتيجية واألداء وإعداد امليزانية يف البلديات  .21
 اإلدارة التنفيذية  .22
 كيفية االستثمار باألصول الثابتة   .23
 تحديد املخاطر الناجمة عن قرارات االستثمار  .24
 الجافا املتقدمة   .25
 إدارة مراكز املعلومات وتأمين الوثائق وامللفات املستندية بالحاسب اآللي   .26
 لوثائقإدارة مراكز املعلومات وتأمين ا  .27
 BS7799أمن وسرية املعلومات   .28
 4dأسس الجرافيك رباعي األبعاد بواسطة الحاسوب    .29
 تحليل جوجل للمواقع وزوارها ومصادرهم  .30
 السكرتارية الحديثة وادارة املكاتب   .31

https://www.nbctraining.com/p-ar/705
https://www.nbctraining.com/p-ar/704
https://www.nbctraining.com/p-ar/703
https://www.nbctraining.com/p-ar/702
https://www.nbctraining.com/p-ar/683
https://www.nbctraining.com/p-ar/681
https://www.nbctraining.com/p-ar/674
https://www.nbctraining.com/p-ar/673
https://www.nbctraining.com/p-ar/672
https://www.nbctraining.com/p-ar/632
https://www.nbctraining.com/p-ar/631
https://www.nbctraining.com/p-ar/630
https://www.nbctraining.com/p-ar/629
https://www.nbctraining.com/p-ar/628
https://www.nbctraining.com/p-ar/627
https://www.nbctraining.com/p-ar/606
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 السكرتارية العاملية يف ظل منهجية الحكومة االلكترونية  .32
 السكرتارية املتقدمة والتمير يف الحوار واإلتصال بكفاءة  .33
 السكرتارية وإدارة املكاتب وتقديم التقارير واملراسالت الرسمية  .34
 القدرات الجوهرية واملهارات املتكاملة ملدراء مكاتب االدارة العليا والسكرتارية   .35
 املدخل املتكامل يف االدارة وتنظيم االعمال وادارة املكاتب   .36
 تقييم التكوينات الجيولوجية   .37
 تقنية الحفر  .38
 تفسير املجسات واستخداماتها لتقييم االحتماالت النفطية   .39
 تطبيقات املضاهات البايو ستراتغرافية والبالينوجية   .40
 تشغيل املرافىء النفطية  .41
 تحليل األحواض الرسوبية وأهميته يف استكشاف النفط والغاز  .42
 تحديد اإلنتاج باستخدام أسلوب تحليل نودال  .43
 تأثير العوامل الجيوديناميكية ىلع املكامن النفطية  .44
 بقطع الغيار النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ  .45
 النظم والتقنيات املتقدمة فى صيانة املنشآت واملرافق وسالمة األصول   .46
 إدارة وتطوير عمليات الصيانة  .47

https://www.nbctraining.com/p-ar/605
https://www.nbctraining.com/p-ar/604
https://www.nbctraining.com/p-ar/603
https://www.nbctraining.com/p-ar/602
https://www.nbctraining.com/p-ar/601
https://www.nbctraining.com/p-ar/567
https://www.nbctraining.com/p-ar/566
https://www.nbctraining.com/p-ar/565
https://www.nbctraining.com/p-ar/563
https://www.nbctraining.com/p-ar/562
https://www.nbctraining.com/p-ar/561
https://www.nbctraining.com/p-ar/560
https://www.nbctraining.com/p-ar/559
https://www.nbctraining.com/p-ar/450
https://www.nbctraining.com/p-ar/435
https://www.nbctraining.com/p-ar/433
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 تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  .48
 تطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف  .49
 ص املوارد اعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصي  .50
 التفكير اإلستراتيجى الحيوي واإلداء اإلبداعي لتحديد وتحقيق األهداف   .51
 ادارة املكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءة وفعالية   .52
 االبداع والتميز فى ادارة املوارد البشرية وشؤون املوظفين  .53
 االدارة املتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون املوظفين والتطوير الوظيفي  .54
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة املوارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة    .55

 والتدريب والتطوير
 والسالمة وتنفيذ معايير الجودة تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن   .56
 استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه و إدارة األزمات   .57
 مهارات إعداد املوازنات التشغيلية واملالية  .58
 محاسبة التصنيع والتكاليف   .59
 إعداد القيود املحاسبية و القوائم املالية والحسابات الختامية  .60
 ازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيليةأفضل ممارسات إعداد املو  .61
 الرقابة الشاملة ىلع النقدية وإدارة الخزينة   .62

https://www.nbctraining.com/p-ar/432
https://www.nbctraining.com/p-ar/431
https://www.nbctraining.com/p-ar/430
https://www.nbctraining.com/p-ar/420
https://www.nbctraining.com/p-ar/418
https://www.nbctraining.com/p-ar/415
https://www.nbctraining.com/p-ar/411
https://www.nbctraining.com/p-ar/410
https://www.nbctraining.com/p-ar/410
https://www.nbctraining.com/p-ar/409
https://www.nbctraining.com/p-ar/388
https://www.nbctraining.com/p-ar/375
https://www.nbctraining.com/p-ar/374
https://www.nbctraining.com/p-ar/373
https://www.nbctraining.com/p-ar/372
https://www.nbctraining.com/p-ar/370
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 التخطيط والرقابة املالية وتقييم االداء  .63
 املتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي   .64
 املعايير الحديثة يف املراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  .65
 النظم املتقدمة يف املحاسبة وامليزانيات والقوائم املالية  .66
 تدقيق البيانات املالية وتقدير املخاطر والضبط الداخلي  .67
 قياس وتقييم كفاءة االداء املالي واملحاسبي بإستخدام بطاقة االداء املتوازن  .68
 الرقابة املحاسبية لألداء املالي وتحقيق األهداف املالية املخططة   .69
 االستراتيجيات املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات   .70
 التقنيات املتقدمة للتحقيقات واملنازعات اإلدارية   .71
 التميز وتحقيق الكفاءة املهنية فى دراسة ومعالجة املخالفات القانونية  .72
 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة  .73
 طوير وتنفيذ استراتيحية التميز املؤسسىالقيادة من خالل رؤية ت  .74
 تحسين االنتاجية من خالل تحسين الجودة وخفض التكاليف   .75
 مدير العالمة التجارية املعتمد  .76
 مدير املبيعات املعتمد  .77
 اإلبتكار يف القطاع الحكومي واملدن الذكية  .78

https://www.nbctraining.com/p-ar/369
https://www.nbctraining.com/p-ar/368
https://www.nbctraining.com/p-ar/367
https://www.nbctraining.com/p-ar/366
https://www.nbctraining.com/p-ar/365
https://www.nbctraining.com/p-ar/364
https://www.nbctraining.com/p-ar/362
https://www.nbctraining.com/p-ar/346
https://www.nbctraining.com/p-ar/337
https://www.nbctraining.com/p-ar/329
https://www.nbctraining.com/p-ar/328
https://www.nbctraining.com/p-ar/327
https://www.nbctraining.com/p-ar/321
https://www.nbctraining.com/p-ar/311
https://www.nbctraining.com/p-ar/310
https://www.nbctraining.com/p-ar/299
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 املقيم الداخلي  .79
 قادة التميز   .80
 عالقات املوظفين: األدوار واملسؤوليات  .81
 ( من التدريب ROIقياس العائد ىلع االستثمار )  .82
 إدارة عقود الفيديك تطبيق عملي لعقود الفيديك   .83
 إدارة الفعاليات واملؤتمرات  .84
 األخصائي املعتمد يف العالقات العامة  .85
 العالقات العامة ومهارات اإلعالم   .86
 حمالت العالقات العامة: من التخطيط وحتى التنفيذ   .87
 تقنيات كتابة التقارير الفعالة  .88
 كتابة التقارير للمدقق الداخلي  .89
 أخصائي تطوير األعمال املعتمد  .90
 تصميم وإلقاء العروض التقديمية  .91
 الذكاء العاطفي وتحسين أنماط الحياة  .92
 السالمة واالدارة اآلمنة للنفايات الخطرة  .93
 األمن الوقائي والسالمة املهنية ومنع الخسائر  .94

https://www.nbctraining.com/p-ar/292
https://www.nbctraining.com/p-ar/289
https://www.nbctraining.com/p-ar/267
https://www.nbctraining.com/p-ar/266
https://www.nbctraining.com/p-ar/222
https://www.nbctraining.com/p-ar/202
https://www.nbctraining.com/p-ar/201
https://www.nbctraining.com/p-ar/200
https://www.nbctraining.com/p-ar/198
https://www.nbctraining.com/p-ar/174
https://www.nbctraining.com/p-ar/172
https://www.nbctraining.com/p-ar/157
https://www.nbctraining.com/p-ar/131
https://www.nbctraining.com/p-ar/130
https://www.nbctraining.com/p-ar/43
https://www.nbctraining.com/p-ar/42
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 هندسة االمن والسالمة والصحة املهنية  .95
 أحدث املمارسات يف إدارة املشتريات إمدادات الطلب وإدارة املخازن   .96
إدارة املخازن ومقاييس أداء ورقابة املخزون وأفضل املمارسات الحديثة    .97

 للتعامل مع املوردين
 اإلبتكار واالبداع يف ادارة املخازن املواد واملخزون الراكد  .98
 اإلتجاهات الحديثة يف إدارة املخازن واملشتريات  .99

 صناعية إدارة املنشآت واملعامل ال  .100
  

https://www.nbctraining.com/p-ar/40
https://www.nbctraining.com/p-ar/31
https://www.nbctraining.com/p-ar/30
https://www.nbctraining.com/p-ar/30
https://www.nbctraining.com/p-ar/29
https://www.nbctraining.com/p-ar/28
https://www.nbctraining.com/p-ar/9

