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 2023لعام  5هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 إعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية  .1
 CIAاملدقق الداخلي املعتمد   .2
 درجة 360رحلة القيادة الفعالة قيادي   .3
 تطبيقات التحول الرقمي األمن السيبراني  .4
 التخطيط االستراتيجي وفق بطاقات األداء املتوازن  .5
 قمي وإدارة امللفاتالتحول الر  .6
 التميز يف ادارة فرق العمل والتوجيه واملراقبة وادارة الخالفات  .7
 دورة دعم مهارات إدارة املخاطر املصرفية  .8
 دورة إدارة املخاطر وضوابط تقييم محافظ األوراق املالية  .9

 دورة إعداد املوازنات املصرفية  .10
 دورة اإلستثمار فى األوراق املالية   .11
 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف  .12
 Governanceتطبيقات الحوكمة فى القطاع املصرفى   .13
 تطبيقات الكشف عن تزوير املستندات وتزييف العمالت  .14
 تطبيقات املحاسبة اإلدارية فى املصارف واملؤسسات املالية   .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/792
https://www.nbctraining.com/p-ar/791
https://www.nbctraining.com/p-ar/790
https://www.nbctraining.com/p-ar/789
https://www.nbctraining.com/p-ar/788
https://www.nbctraining.com/p-ar/785
https://www.nbctraining.com/p-ar/784
https://www.nbctraining.com/p-ar/777
https://www.nbctraining.com/p-ar/773
https://www.nbctraining.com/p-ar/772
https://www.nbctraining.com/p-ar/771
https://www.nbctraining.com/p-ar/765
https://www.nbctraining.com/p-ar/764
https://www.nbctraining.com/p-ar/763
https://www.nbctraining.com/p-ar/762
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 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف   .16
وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط البيوع الدولية )   .17

INCOTERMS 2000  ) 
 أساسيات التسويق عبر الهاتف املحمول  .18
 دمج حملة الوسائل االجتماعية مع عالم الهواتف الذكية  .19
 مقدمة عن أدوات تحليل جوجل  .20
 الكفاءة فى البحث القانونى والكتابة القانونية  .21
 املصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية   .22
 يق الكفائة املهنية يف دراسة ومعالجة املخالفات القانونيةالتميز وتحق  .23
 االدارة القانونية والقانون االداري   .24
 مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة االجراءات القانونية  .25
 اإلدارة املتقدمة ألعمال املناقصات وعقود الشراء الجهة القانونية والعملية  .26
 نية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقيات الدولياالعتبارات القانو  .27
 اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين  .28
 اإلرتقاء بنظم األمن ومعاييرها  .29
 اإلشراف األمنى والتفتيش   .30

https://www.nbctraining.com/p-ar/761
https://www.nbctraining.com/p-ar/760
https://www.nbctraining.com/p-ar/760
https://www.nbctraining.com/p-ar/757
https://www.nbctraining.com/p-ar/756
https://www.nbctraining.com/p-ar/755
https://www.nbctraining.com/p-ar/731
https://www.nbctraining.com/p-ar/730
https://www.nbctraining.com/p-ar/729
https://www.nbctraining.com/p-ar/728
https://www.nbctraining.com/p-ar/727
https://www.nbctraining.com/p-ar/726
https://www.nbctraining.com/p-ar/725
https://www.nbctraining.com/p-ar/724
https://www.nbctraining.com/p-ar/719
https://www.nbctraining.com/p-ar/718
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 التأمين الصحي   .31
 تعامل رجال األمن مع املشكالت واملفاوضات االمنية   .32
 التقنيات املتطورة لتحسين مهارات الوعي األمني و اإلدراكي  .33
 متطلبات التصميم الهندسي للمنشآت لتاليف حدوث الحرائق  .34
 الهندسة األمنية إلدارة الطوارئ   .35
 إدارة قسم الطوارئ   .36
 االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الحس األمني  .37
 الوقاية من الحوادث أثناء العمل  .38
 قواعد السالمة العامة  .39
 أنظمة الصحة الوقائية يف أعمال البناء  .40
 اتيكيت املصافحة   .41
 االتيكيت واآلداب االجتماعية   .42
 املجاملة واالتيكيت  .43
 دورة تدريبية يف مهام ووظائف العالقات العامة وتداخلها مع اإلدارات األخرى  .44
 أسس البحث يف العالقات العامة  .45
 إدارة املحفظة االستثمارية  .46

https://www.nbctraining.com/p-ar/717
https://www.nbctraining.com/p-ar/716
https://www.nbctraining.com/p-ar/715
https://www.nbctraining.com/p-ar/714
https://www.nbctraining.com/p-ar/713
https://www.nbctraining.com/p-ar/712
https://www.nbctraining.com/p-ar/711
https://www.nbctraining.com/p-ar/710
https://www.nbctraining.com/p-ar/709
https://www.nbctraining.com/p-ar/708
https://www.nbctraining.com/p-ar/689
https://www.nbctraining.com/p-ar/688
https://www.nbctraining.com/p-ar/687
https://www.nbctraining.com/p-ar/686
https://www.nbctraining.com/p-ar/685
https://www.nbctraining.com/p-ar/680
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 تنمية القدرات القيادية للبيع بالتجزئة  .47
 دليل وعملية إدارة املخاطر   .48
 مخاطر ومسؤوليات أصحاب العمل  .49
 إدارة املخاطر وحوكمة الشركة   .50
 إدارة فريق العمل وتنميته وقيادته  .51
 مبادئ اإلدارة للمدراء حديثي التعيين  .52
 كيفية إدارة املشاريع  .53
 مهارات التفاوض التجاري   .54
 إدارة العملية التجارية   .55
 األدوار واملهارات  -إدارة املكتب    .56
 مبادئ حل املشكالت واتخاذ القرارات  .57
 محرك البحث والتسوق الفعال   .58
 ة أساسيات تصميم الويب مع دريم ويفرو فالش وألعاب ناري  .59
 JOOMLA 1الشبكة العاملية للتنمية   .60
 JOOMLA 2–الشبكة العاملية للتنمية   .61
 SQLدورة تدريبية يف    .62

https://www.nbctraining.com/p-ar/679
https://www.nbctraining.com/p-ar/678
https://www.nbctraining.com/p-ar/676
https://www.nbctraining.com/p-ar/675
https://www.nbctraining.com/p-ar/671
https://www.nbctraining.com/p-ar/670
https://www.nbctraining.com/p-ar/669
https://www.nbctraining.com/p-ar/668
https://www.nbctraining.com/p-ar/667
https://www.nbctraining.com/p-ar/666
https://www.nbctraining.com/p-ar/665
https://www.nbctraining.com/p-ar/644
https://www.nbctraining.com/p-ar/643
https://www.nbctraining.com/p-ar/642
https://www.nbctraining.com/p-ar/641
https://www.nbctraining.com/p-ar/640
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 adwordsكيفية االعالن ىلع جوجل من خالل   .63
 HTMLمقدمة إلى   .64
 ات جوجل للتسويق دورة تدريبية يف مهار  .65
 CSSتصميم الويب مع    .66
 JavaScriptو  CSS ،HTMLتنمية ىلع شبكة اإلنترنت مع أساسيات   .67
 VBAمايكروسوفت اكسل   .68
 مقدمة لتحليالت الويب  .69
 اإللكترونية النظم واإلتجاهات الحديثة يف إدارة املكاتب والسكرتارية   .70
 تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل املكتبي  .71
 مدراء مكاتب االدارات العليا-تخطيط إدارة االعمال  .72
 األدوار الجديدة ملدراء املكاتب أثناء حدوث األزمات باملنظمة  .73
 اإلدارة اإللكترونية لسكرتارية اإلدارة العليا والسكرتارية التنفيذية  .74
 ة ودورها يف ادارة االعمال السكرتارية االدارة االلكتروني  .75
 التميز يف اعمال السكرتارية الحديثة وادارة املكاتب املتطورة   .76
 التميز واالبتكار يف أعمال السكرتارية وإدارة املكاتب   .77
 التمييز واالبتكار يف اعمال السكرتارية ومدراء املكاتب  .78

https://www.nbctraining.com/p-ar/639
https://www.nbctraining.com/p-ar/638
https://www.nbctraining.com/p-ar/637
https://www.nbctraining.com/p-ar/636
https://www.nbctraining.com/p-ar/635
https://www.nbctraining.com/p-ar/634
https://www.nbctraining.com/p-ar/633
https://www.nbctraining.com/p-ar/618
https://www.nbctraining.com/p-ar/617
https://www.nbctraining.com/p-ar/616
https://www.nbctraining.com/p-ar/615
https://www.nbctraining.com/p-ar/614
https://www.nbctraining.com/p-ar/613
https://www.nbctraining.com/p-ar/612
https://www.nbctraining.com/p-ar/611
https://www.nbctraining.com/p-ar/610
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 الجدارات الوظيفية ملدير مكاتب اإلدارة العليا  .79
 السكرتارية التنفيذية املتقدمة ومهارات االتصال واالبتكار  .80
 السكرتارية التنفيذية لتقنية املعلومات  .81
 شاكل الحفر م  .82
 طباقية املتتابعات  .83
 تكنولوجيا حفر اآلبار العميقة  .84
 تكنولوجيا حفر اآلبار الغازية   .85
 تكنولوجيا سوائل الحفر  .86
 جيوفيزياء الجس البئري   .87
 حساب املخزون النفطي والغازي   .88
 دراسات الجدوى الفنية االقتصادية ملشاريع التصفية الجديدة والتوسعات  .89
 دور سوائل الحفر يف تجنب ومعالجة مشاكل الحفر والعمليات   .90
 صيانة معدات الحفر وأهميتها   .91
 طرق تحضير سوائل الحفر الزيتية والبوليميرية  .92
 عمليات إنتاج النفط والغاز  .93
 تكنولوجيا الحفر الحديثة   .94

https://www.nbctraining.com/p-ar/609
https://www.nbctraining.com/p-ar/608
https://www.nbctraining.com/p-ar/607
https://www.nbctraining.com/p-ar/583
https://www.nbctraining.com/p-ar/582
https://www.nbctraining.com/p-ar/581
https://www.nbctraining.com/p-ar/580
https://www.nbctraining.com/p-ar/579
https://www.nbctraining.com/p-ar/578
https://www.nbctraining.com/p-ar/577
https://www.nbctraining.com/p-ar/576
https://www.nbctraining.com/p-ar/575
https://www.nbctraining.com/p-ar/574
https://www.nbctraining.com/p-ar/573
https://www.nbctraining.com/p-ar/572
https://www.nbctraining.com/p-ar/571
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 تكنولوجيا تسميت اآلبار   .95
 تقييم النفط الخام واملنتجات النفطية  .96
 تكامل املعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية واملكمنية  .97
 ادارة العمل الجماعي  .98
 التفكير االبداعي والتحليلي للريادة فى ادارة االعمال وتحديد االولويات  .99

 التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتدريب   .100
استراتيجيات منع الصراعات وتسوية املنازعات والتميز فى التعامل مع   .101

 الشخصيات الصعبة والعدائية 
 االداء األبداعي فى استراتيجية التعامل وخدمة العمالء   .102
 تحقيق اقصى قدر من الكفاءة الفعاليه االنتاجية وتقليل الوقت والجهد   .103
 االساليب الحديثة يف املراجعة ىلع أساس املخاطر .104
 اإلبداع اإلداري فى التنظيم والتخطيط والتنسيق   .105
 املحاسبة التحليلية واتخّاذ القرارات اإلدارية   .106
 ق بإستخدام الحاسب اآلليأسس التحول من النظام النقدى لنظام االستحقا  .107
 املعايير واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة   .108
 الفحص التحليلي للميزانيات واعداد التقارير املالية   .109

https://www.nbctraining.com/p-ar/570
https://www.nbctraining.com/p-ar/569
https://www.nbctraining.com/p-ar/568
https://www.nbctraining.com/p-ar/511
https://www.nbctraining.com/p-ar/509
https://www.nbctraining.com/p-ar/508
https://www.nbctraining.com/p-ar/507
https://www.nbctraining.com/p-ar/507
https://www.nbctraining.com/p-ar/506
https://www.nbctraining.com/p-ar/505
https://www.nbctraining.com/p-ar/504
https://www.nbctraining.com/p-ar/503
https://www.nbctraining.com/p-ar/500
https://www.nbctraining.com/p-ar/499
https://www.nbctraining.com/p-ar/498
https://www.nbctraining.com/p-ar/497
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 تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم املالية للمراقبين املاليين   .110
 املحاسبة وتقييم االداء املالي واتخاذ القرارات املالية   .111
 مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات املالي  .112
 االدارة املالية املتقدمة   .113
الداخلية والفحص التحليلي للحسابات    املعايير الحديثة يف املراجعة  .114

 بإستخدام الحاسب اآللي
املعايير واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املالى واعداد    .115

 املوازنات 
 التسويات الجردية واألخطاء املحاسبية ومعالجتها  .116
 املحاسبة املتقدمة يف التسويات الجرديه واعداد القوائم املالية   .117
 مهارات تحصيل الديون  .118
 مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية   .119
 تخطيط القوى العامله وإعادة هندسة العمليات و تقييم االداء   .120
 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف   .121
 إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية  .122
 تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبية  .123

https://www.nbctraining.com/p-ar/495
https://www.nbctraining.com/p-ar/494
https://www.nbctraining.com/p-ar/493
https://www.nbctraining.com/p-ar/492
https://www.nbctraining.com/p-ar/491
https://www.nbctraining.com/p-ar/491
https://www.nbctraining.com/p-ar/490
https://www.nbctraining.com/p-ar/490
https://www.nbctraining.com/p-ar/489
https://www.nbctraining.com/p-ar/488
https://www.nbctraining.com/p-ar/487
https://www.nbctraining.com/p-ar/485
https://www.nbctraining.com/p-ar/481
https://www.nbctraining.com/p-ar/480
https://www.nbctraining.com/p-ar/475
https://www.nbctraining.com/p-ar/474
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 التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية   .124
 ء العملتقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعبا  .125
 تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب   .126
االستراتيجيات املتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء    .127

 الخدمة 
 النظم املتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون املوظفين  .128
 التمييز يف إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية  .129
 املعايير املهنية املتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير املوظفي  .130
 القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة  .131
 ة أداء املوارد البشرية تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاء  .132
 تقييم االداء وتحديد املسار الوظيفي والتدريبي   .133
 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين  .134
 التميز والكفاءة فى إجراء املقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء  .135
 التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيهاالتجاهات الحديثة يف تطوير   .136
 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واامناقصات وادارة عقودها  .137
 ت التحفيزتقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسا  .138

https://www.nbctraining.com/p-ar/473
https://www.nbctraining.com/p-ar/472
https://www.nbctraining.com/p-ar/471
https://www.nbctraining.com/p-ar/470
https://www.nbctraining.com/p-ar/470
https://www.nbctraining.com/p-ar/469
https://www.nbctraining.com/p-ar/468
https://www.nbctraining.com/p-ar/467
https://www.nbctraining.com/p-ar/466
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