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 2023لعام  6هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 التخطيط االستراتيجي وفق بطاقات األداء املتوازن  .1
 إدارة امليتا داتا   .2
 إدارة امليتا داتا   .3
 التحول الرقمي وإدارة امللفات  .4
 التميز يف ادارة فرق العمل والتوجيه واملراقبة وادارة الخالفات  .5
 مهارات اإلقناع والتأثير  .6
 ات الصحية جودة الخدم  .7
 دورة رسائل السويفت للحواالت املصرفية  .8
 دورة الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص مستندات الشحن  .9

 ( وإعداد القوائم املالية فى القطاع املصرفى IFRSدورة مبادئ )   .10
 تطبيقات املحاسبة اإلدارية فى املصارف واملؤسسات املالية   .11
 اإلعالم االجتماعية التسويق و وسائل  .12
 خدمة العمالء عبر االنترنت و إدارة العالقات مع العمالء  .13
 تخطيط و إجراء البحوث النوعية للقرارات التجارية والتسويقية  .14
 إعداد وتحليل البيانات الكمية  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/788
https://www.nbctraining.com/p-ar/787
https://www.nbctraining.com/p-ar/787
https://www.nbctraining.com/p-ar/785
https://www.nbctraining.com/p-ar/784
https://www.nbctraining.com/p-ar/783
https://www.nbctraining.com/p-ar/782
https://www.nbctraining.com/p-ar/776
https://www.nbctraining.com/p-ar/775
https://www.nbctraining.com/p-ar/774
https://www.nbctraining.com/p-ar/762
https://www.nbctraining.com/p-ar/759
https://www.nbctraining.com/p-ar/754
https://www.nbctraining.com/p-ar/753
https://www.nbctraining.com/p-ar/752
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 االتصاالت املهنية يف العمل  .16
 إدارة العالقات  .17
 مهارات الشراء االستراتيجية  .18
 شهادة متوسطة يف تطبيق قانون املرور   .19
 اإلتجاهات الحديثة يف التحقيقات اإلدارية   .20
 الجوانب القانونية للقرارات اإلدارية   .21
 رية وتجنب األخطاء الشائعة املهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدا   .22
 تنمية املهارات القانونية واالستشارية ملديري إدارة القانونية  .23
 طرق الوقاية من تصرفات العمل الغير آمنة  .24
 كيفية تخزين املواد الكيميائية  .25
 البروتوكوالت العاملية يف السالمة الصناعية   .26
 املخاطر املترتبة عليهاإدارة السالمة الغذائية وتحليل   .27
 أسس برامج السالمة املهنية   .28
 اتيكيت الحديث   .29
 اإلدارة املتقدمة للمشاريع  .30
 دورة تدريبية يف التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة   .31

https://www.nbctraining.com/p-ar/751
https://www.nbctraining.com/p-ar/750
https://www.nbctraining.com/p-ar/746
https://www.nbctraining.com/p-ar/745
https://www.nbctraining.com/p-ar/739
https://www.nbctraining.com/p-ar/723
https://www.nbctraining.com/p-ar/722
https://www.nbctraining.com/p-ar/721
https://www.nbctraining.com/p-ar/695
https://www.nbctraining.com/p-ar/693
https://www.nbctraining.com/p-ar/692
https://www.nbctraining.com/p-ar/691
https://www.nbctraining.com/p-ar/690
https://www.nbctraining.com/p-ar/684
https://www.nbctraining.com/p-ar/664
https://www.nbctraining.com/p-ar/663
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 لوضع وتنفيذ خطة العم  .32
 دبلوم ادارة املشاريع االحترافية  .33
 التخطيط االستراتيجي الحديثة ألعمال التشغيل والصيانة  .34
 ة املعلومات وطرق حفظها باستخدام الحاسوبأمن وسري  .35
 إدارة أنظمة املعلومات الحكومية  .36
 إدارة االتصاالت اإللكترونية يف ظل نظم الشبكات الداخلية والعاملية   .37
 Networkingمهارات التشبيك )الشبكات(   .38
 مهارات البحث عن املعلومات يف البيئة الرقمية   .39
 NETإدارة وتطوير املواقع ىلع اإلنترنت باستخدام حزمة    .40
 مهارات اإلنترنت األساسية واملتقدمة   .41
 SPSSإدارة مهارات استخدام برنامج   .42
 املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء املكاتب   .43
املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء املكتب وكبار    .44

 املسؤولين
املنهج املتكامل يف تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية ودورها يف تحقيق   .45

 التميز االداري

https://www.nbctraining.com/p-ar/662
https://www.nbctraining.com/p-ar/661
https://www.nbctraining.com/p-ar/660
https://www.nbctraining.com/p-ar/652
https://www.nbctraining.com/p-ar/651
https://www.nbctraining.com/p-ar/650
https://www.nbctraining.com/p-ar/649
https://www.nbctraining.com/p-ar/648
https://www.nbctraining.com/p-ar/647
https://www.nbctraining.com/p-ar/646
https://www.nbctraining.com/p-ar/645
https://www.nbctraining.com/p-ar/623
https://www.nbctraining.com/p-ar/622
https://www.nbctraining.com/p-ar/622
https://www.nbctraining.com/p-ar/621
https://www.nbctraining.com/p-ar/621
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املهارات الحديثة للسكرتارية التنفيذية وإدارة املعلومات واملكاتب املتقدمة    .46
 واألرشيف اإللكتروني

 املهـارات املهـنية ألعمال السكرتارية الخاصة   .47
 فحص اآلبار النفطية والغازية   .48
 تطبيقات يف السيطرة ىلع اندفاع اآلبار النفطية والغازية   .49
 إدارة وتشغيل مستودعات النفط واملنتجات النفطية  .50
 إدراة وبرمجة مشاريع الحفر واالستصالح  .51
 أساسيات الكيمياء العضوية والهيدروكاربوئية   .52
 أساليب إنعاش املكامن الكلسية  .53
 استصالح اآلبار   .54
 استكشاف واستغالل الرواسب النفطية  .55
 استكشاف وتقييم الحقول النفطية  .56
 إكمال اآلبار النفطية والغازية   .57
قة والنزاهة واالتصال  االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير وبناء الث  .58

 الفعال 
 تنمية املهارات االشرافية  .59

https://www.nbctraining.com/p-ar/620
https://www.nbctraining.com/p-ar/620
https://www.nbctraining.com/p-ar/619
https://www.nbctraining.com/p-ar/584
https://www.nbctraining.com/p-ar/564
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/524
https://www.nbctraining.com/p-ar/524
https://www.nbctraining.com/p-ar/523
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 تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واالبتكار   .60
التنظيم -إدارة الوقت وجدولة االعمال والتعامل مع الضغوط التخطيط   .61

 قوة الذاكرة -االتصال-والتنسيق 
 النظم املتكاملة للعالقات العامة واالعالم والفنون التحريرية الصحفية   .62
 ادارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين  .63
 تنمية املهارات السلوكية يف إدارة العالقات العامة   .64
 تنمية مهارات العالقات العامة واالتصاالت االدارية   .65
 البرنامج املتكامل إلستراتيجية كايزن اليابانية   .66
 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز يف اتخاذ القرار  .67
معايير اإلبالغ املالي الدولية اعداد وتقييم البيانات املالية وادارة املخاطر    .68

 املالية واعداد املوازنات 
 الكفاءة يف البحث القانوني والكتابة القانونية  .69
 اإلستراتيجيات املتقدمة ملدير املوارد البشرية  .70
 يط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءاتالتخط  .71
 االستراتيجيات املتقدمة للتطوير و التدريب والتنظيم والتقييم   .72
 النقل واإلمداد  -شبكة اللوجستية اإلدارة االستراتيجية والتخطيط يف ال  .73

https://www.nbctraining.com/p-ar/521
https://www.nbctraining.com/p-ar/519
https://www.nbctraining.com/p-ar/519
https://www.nbctraining.com/p-ar/518
https://www.nbctraining.com/p-ar/517
https://www.nbctraining.com/p-ar/516
https://www.nbctraining.com/p-ar/515
https://www.nbctraining.com/p-ar/513
https://www.nbctraining.com/p-ar/512
https://www.nbctraining.com/p-ar/502
https://www.nbctraining.com/p-ar/502
https://www.nbctraining.com/p-ar/501
https://www.nbctraining.com/p-ar/486
https://www.nbctraining.com/p-ar/484
https://www.nbctraining.com/p-ar/483
https://www.nbctraining.com/p-ar/479
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التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون املوظفين والتطوير   .74
 االداري 

 مهارات التحدث واإللقاء  .75
 معايير قياس فعالية املوارد البشرية ىلع األداء التنظيمى ضمن أطر العمل  .76
 األستراتيجيات التعاقدية املتقدمة والتفاوض ىلع العقود واملطالبات  .77
 النظم املتقدمة للصيانة والتخطيط االستراتيجى لعمليات ايقاف التشغيل  .78
 تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات   .79
 االتجاهات املتقدمة للصيانة التشغيلية واعمالها الفنية  .80
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفي لتحقيق   .81

 االهداف لتنظيمية
 البيع االحترايف ملديري ومشريف املبيعات   .82
 معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبرات  .83
 واعداد الخطط التنفيذيةادارة انظمة السالمة والصحة املهنية   .84
 التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانين حماية البيئة   .85
 الوقاية والسيطرة ورصد املخاطر وتحليل الحوادث   .86
 االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني   .87

https://www.nbctraining.com/p-ar/478
https://www.nbctraining.com/p-ar/478
https://www.nbctraining.com/p-ar/477
https://www.nbctraining.com/p-ar/476
https://www.nbctraining.com/p-ar/456
https://www.nbctraining.com/p-ar/453
https://www.nbctraining.com/p-ar/452
https://www.nbctraining.com/p-ar/451
https://www.nbctraining.com/p-ar/414
https://www.nbctraining.com/p-ar/414
https://www.nbctraining.com/p-ar/405
https://www.nbctraining.com/p-ar/400
https://www.nbctraining.com/p-ar/395
https://www.nbctraining.com/p-ar/393
https://www.nbctraining.com/p-ar/392
https://www.nbctraining.com/p-ar/391
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 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة املهنية وإعداد التقارير  .88
 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واملناقصات وادارة عقودها  .89
 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واملناقصات وادارة عقودها  .90
 التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة ىلع املخازن واملشتريات  .91
 التقنيات وأفضل املمارسات يف صياغة و تدقيق وتحليل العقود   .92
شهادة املدير املعتمد يف الجودة / تنشيطية يف التميز املؤسسي   .93

CME/OE 
 ASQشهادة مهندس الجودة املعتمد من الجمعية األمريكية للجودة   .94
 ASQمقدمة يف هندسة الجودة   .95
 الحزام األصفر املعتمدة يف سداسية سيجما  .96
 قيادة وإدارة عالقات املوردين   .97
 مبيعات األدوية: الوصول إلى األطباء   .98
 التميز واملوثوقية يف املمارسات الهندسية  .99

 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم  .100
 حقيبة أدوات مدراء القطاعات الصناعية  .101
 مخطط الصيانة املعتمد  .102

https://www.nbctraining.com/p-ar/390
https://www.nbctraining.com/p-ar/342
https://www.nbctraining.com/p-ar/342
https://www.nbctraining.com/p-ar/340
https://www.nbctraining.com/p-ar/339
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/209
https://www.nbctraining.com/p-ar/197
https://www.nbctraining.com/p-ar/192
https://www.nbctraining.com/p-ar/189
https://www.nbctraining.com/p-ar/187
https://www.nbctraining.com/p-ar/186
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 إدارة التواصل عند األزمات  .103
 املهارات اإلدارية الفعالة .104
 املساعد التنفيذي املعتمد  .105
 مراقبة املستندات وإدارة السجالت   .106
 مهارات اإلدارة يف املوارد البشرية   .107
 أخصائي إدارة مخاطر املشاريع   .108
 مهارات إدارة املشاريع  .109
 أساسيات النفط والغاز  .110
 اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية   .111
 اإلبداع يف حل املشاكل واتخاذ القرارات  .112
 اإلقناع والتأثير باستخدام الذكاء العاطفي  .113
 التفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكار   .114
 القيادة املرنة والرشيقة  .115
 ربح للطرفين -مهارات التفاوض ربح  .116
 الذكاء العاطفي  .117
 املوازنات املتقدمة  .118

https://www.nbctraining.com/p-ar/168
https://www.nbctraining.com/p-ar/158
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/145
https://www.nbctraining.com/p-ar/143
https://www.nbctraining.com/p-ar/142
https://www.nbctraining.com/p-ar/138
https://www.nbctraining.com/p-ar/137
https://www.nbctraining.com/p-ar/136
https://www.nbctraining.com/p-ar/134
https://www.nbctraining.com/p-ar/129
https://www.nbctraining.com/p-ar/123
https://www.nbctraining.com/p-ar/121
https://www.nbctraining.com/p-ar/104
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 السياسات واالجراءات املحاسبية واملالية  .119
 الذمم الدائنة: من املحاسبة الى اإلدارة  .120
 الجيل القادم من برنامج اإلكسل: أحدث األساليب يف إعداد التقارير املهنية  .121
 ملالية املتقدمةالتحاليل ا  .122
 االستراتيجيات املبتكرة يف تقليل التكاليف   .123
 االبتكار يف إعداد التقارير اإلدارية   .124
اإلنتقال من مبادئ املحاسبة املقبولة إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير    .125

 املالية
 اإلغالق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام  .126
 يين اإلدارة املالية لغير املال  .127
 استخدام برنامج اإلكسل يف لوحات التحّكم وتقارير األعمال   .128
 إعداد وتحليل وإدارة الرواتب   .129
 إعداد القوائم املالية والتقرير املالي السنوي   .130
 إدارة فرق التحصيل   .131
 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان  .132
 إتقان استخدام جداول البيفوت/ باوربيفوت من برنامج اإلكسل  .133

https://www.nbctraining.com/p-ar/79
https://www.nbctraining.com/p-ar/78
https://www.nbctraining.com/p-ar/77
https://www.nbctraining.com/p-ar/76
https://www.nbctraining.com/p-ar/75
https://www.nbctraining.com/p-ar/74
https://www.nbctraining.com/p-ar/73
https://www.nbctraining.com/p-ar/73
https://www.nbctraining.com/p-ar/72
https://www.nbctraining.com/p-ar/71
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