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 2023لعام  7هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 التقارير الذكية تصميم تحليل اكتشاف املشاكل اتخاذ القرارات  .1
 اإلدارة الفعالة ألصحاب املصلحة   .2
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة  .3
 EFQMنموذج التميز األوروبي   .4
 ضبط الجودة الشاملة  .5
 التسويق وبيئة األعمال   .6
 أساسيات التسويق عبر الهاتف املحمول  .7
 دمج حملة الوسائل االجتماعية مع عالم الهواتف الذكية  .8
 مقدمة عن أدوات تحليل جوجل  .9

 إدارة العالقات  .10
 مهارات االستفادة من وسائل االعالم لتحسين التسويق عبر البريد اإللكتروني  .11
 التسويق االستراتيجي عبر شبكة االنترنت االجتماعية  .12
 خدمة العمالء وإدارة العالقات الناجحة  .13
 وضع خطط السالمة واالمن املهني  .14
 الدعم التقني للبلدية وإدارة املشاريع  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/794
https://www.nbctraining.com/p-ar/781
https://www.nbctraining.com/p-ar/780
https://www.nbctraining.com/p-ar/779
https://www.nbctraining.com/p-ar/778
https://www.nbctraining.com/p-ar/758
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/750
https://www.nbctraining.com/p-ar/749
https://www.nbctraining.com/p-ar/748
https://www.nbctraining.com/p-ar/747
https://www.nbctraining.com/p-ar/720
https://www.nbctraining.com/p-ar/682
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 ادارة املكاتب باستخدام تكنولوجيا املعلومات مدير املكتب املعاصر   .16
 ادارة املكاتب ومهارات السكيرتارية التنفيذية املتقدمة   .17
 ادارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقي املكاتب  .18
 السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب   .19
 كورس السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب   .20
 ودعات النفطيةالسيطرة النوعية ومعالجة النضوحات والتلوث املست  .21
 السيطرة الجيولوجية أثناء عمليات الحفر  .22
 الجيولوجيا التركيبية ودورها يف االستكشاف النفطي  .23
 الجيوكيمياء ودورها يف عمليات االستكشاف النفطي  .24
 التكنولوجيا الحديثة يف عزل املياه الطبقية  .25
 التشغيل السليم ملعدات املصايف   .26
 التحسس الذاتي وتطبيقاته  .27
 االستكشاف الزلزالي النفطي  .28
 االستخالص املدعم  .29
 االصطياد وإصالح أنابيب التبطين  .30
 أساسيات تصنيع النفط   .31

https://www.nbctraining.com/p-ar/589
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/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/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   .32
 تحويل الوقود من سائل إلى غازات طبيعية   .33
 تكنولوجيا األنابيب يف الصناعات البترولية  .34
 عمليات معالجة البترول الخام  .35
 إدارة املكامن النفطية   .36
 تنمية املهارات االشرافية  .37
البرنامج التخصصى املتكامل فى مهارات السكرتارية و إدارة املكاتب واألرشفة    .38

 MS Outlookوتطبيقاتها باستخدام 
 والتفكير اإلبداعى  تحقيق اإلبداع الوظيفى وصياغة إستراتيجية التميز  .39
 تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة   .40
 وهندسة إلطفاء الفني املتقدمتكنولوجيا السالمة من الحريق   .41
القيادة و التخطيط و واملهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ واالنقاذ   .42

 واالخالء 
 ملة ومنع الخسائرتخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة املتكا  .43
 التفتيش والرقابة األمنية  .44
 Microsoft Excelتصميم و تحليل البيانات املالية باستخدام   .45

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/523
https://www.nbctraining.com/p-ar/482
https://www.nbctraining.com/p-ar/482
https://www.nbctraining.com/p-ar/417
https://www.nbctraining.com/p-ar/409
https://www.nbctraining.com/p-ar/407
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/394
https://www.nbctraining.com/p-ar/352
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 كتابة العقود وتجنب املنازعات القانونية  .46
 صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية  .47
 التميز فى ادارة املناقصات واملواصفات والعقود   .48
 حل املنازعات واملطالبات  .49
 االسس القانونية إلعداد العقود و املذكرات والقرارات   .50
 الل تحسين الجودة وخفض التكاليف تحسين االنتاجية من خ  .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
 اجراءات تقييمات ناجحة لألعمال  .59
 التقنيات الفعالة يف إعداد التقارير وتحليل بيانات األعمال   .60
 املقيم الداخلي  .61

https://www.nbctraining.com/p-ar/349
https://www.nbctraining.com/p-ar/347
https://www.nbctraining.com/p-ar/343
https://www.nbctraining.com/p-ar/335
https://www.nbctraining.com/p-ar/332
https://www.nbctraining.com/p-ar/321
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
https://www.nbctraining.com/p-ar/301
https://www.nbctraining.com/p-ar/294
https://www.nbctraining.com/p-ar/292
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 قادة التميز   .62
 املهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء واملشرفين الجدد  .63
 بطاقة األداء املتوازن: تحقيق التميز يف األداء   .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
 مهارات التوجيه لألداء املتميز  .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
 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  .75
 التطوير املهني املتقدم وتخطيط التعاقب الوظيفي   .76
 التعويضات واملزايا الوظيفية  .77

https://www.nbctraining.com/p-ar/289
https://www.nbctraining.com/p-ar/283
https://www.nbctraining.com/p-ar/281
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
https://www.nbctraining.com/p-ar/249
https://www.nbctraining.com/p-ar/247
https://www.nbctraining.com/p-ar/244
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 املدرب البارع املعتمد  .78
 املهارات املهنية ملوظفي إدارة املوارد البشرية   .79
: التكنولوجيا والتوجهات الحديثة يف تطبيقات املوارد البشرية اإللكترونية  .80

 وممارسات املوارد البشرية
 املوارد البشرية ملدراء االقسام   .81
 تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب   .82
 تخطيط القوى العاملة وإعداد املوازنات  .83
 تدريب املدربين   .84
 تدريب املدربين: ورشة عمل مكثفة   .85
 تطوير قيادة املوارد البشرية  .86
 تعزيز مشاركة وإنتاجية ومعدل استبقاء املوظفين  .87
 تقنيات يف التعريف واالرشاد املهني للموظف الجديد  .88
 ادارة وتنسيق الدورات التدريبية   .89
 تنفيذ الكفاءة شهادة يف تطوير و  .90
 عمليات التدقيق يف املوارد البشرية  .91
 إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء التقييم   .92

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
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
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 إدارة مخاطر املؤسسات  .93
 حوكمة املؤسسات : األسس والسياسات وأفضل املمارسات  .94
 إدارة الخدمات اللوجستية   .95
 إدارة املخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب: األدوات والتقنيات  .96
 منهجية التوريد االستراتيجي ذات السبع خطوات لتحسين قيمة املشتريات  .97
 نظام التخطيط والرقابة الفعال للمخزون  .98
 أساسيات الشراء  .99

 امليكانيكية والهيدروليكيةأنظمة طاقة املوائع: الخصائص   .100
 إدارة الصيانة املتقدمة   .101
 إدارة ايقاف وإعادة التشغيل واالنقطاعات  .102
 إدارة وتخطيط املرافق   .103
 املضخات والضواغط: تشغيل وصيانة واكتشاف األعطال وإصالحها  .104
والسالمة: العملية والتحكم والصيانة واكتشاف األعطال  املعدات الكهربائية  .105

 واصالحها 
 توربينات الغاز: العملية والتكنولوجيا واكتشاف األعطال وإصالحها   .106
 ال باستخدام تكنولوجيا املعلومات اجراء التدقيق وكشف االحتي  .107

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/205
https://www.nbctraining.com/p-ar/204
https://www.nbctraining.com/p-ar/203
https://www.nbctraining.com/p-ar/196
https://www.nbctraining.com/p-ar/195
https://www.nbctraining.com/p-ar/194
https://www.nbctraining.com/p-ar/193
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/188
https://www.nbctraining.com/p-ar/185
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 شهادة يف مجال تخطيط التعايف من كوارث تكنولوجيا املعلومات  .108
 كتابة التقارير للمدقق الداخلي  .109
 مهارات العرض والتواصل للمحترفات  .110
 مهارات الكتابة املهنية  .111
 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة  .112
 أمن وإدارة السحابة : أفضل املبادئ والتطبيقات   .113
 الجنائيات والتحقيقات الرقمية   .114
 سالمةإدارة أنظمة األمن وال  .115
 نظم تكنولوجيا املعلومات: إدارة حساب املستخدم وتسجيل الدخول  .116
 األخصائي املعتمد يف األعمال املكتبية واإلدارة   .117
 اإلدارات ومكاتب اإلدارة العليا: أفضل املمارسات والتكنولوجيا   .118
 املسؤول اإلداري الفعال واملنتج  .119
 اعد التنفيذي / املساعد الشخصي املتميز املس  .120
 أخصائي تطوير األعمال املعتمد  .121
 Microsoft Projectإدارة املشاريع باستخدام برنامج   .122
 PRINCE2إدارة املشاريع باستخدام منهجية   .123

https://www.nbctraining.com/p-ar/184
https://www.nbctraining.com/p-ar/172
https://www.nbctraining.com/p-ar/171
https://www.nbctraining.com/p-ar/170
https://www.nbctraining.com/p-ar/169
https://www.nbctraining.com/p-ar/167
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/157
https://www.nbctraining.com/p-ar/153
https://www.nbctraining.com/p-ar/152
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 إدارة مخاطر املشروع  .124
 إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى  .125
 اتقان مقاييس نجاح املشروع ومؤشرات األداء الرئيسية ولوحات التحكم  .126
 اإلدارة الفّعالة ملشاريع تقنية املعلومات  .127
 تأسيس وإدارة مكتب إدارة املشاريع  .128
 ( PMPأخصائي إدارة املشاريع )  .129
 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  .130
 إدارة املهام املتعددة وترتيب األولويات وااللتزام باملواعيد النهائية  .131
 إدارة الوقت والتحكم يف ضغوطات العمل  .132
 كيف تكون قائدا لقسم الصحة والسالمة   .133
 الصحة والسالمة والبيئة   .134
 النماذج املالية باستخدام برنامج اإلكسل  .135
 العمليات املالية املؤسسية  .136
 املراقب املالي  .137
 التحليل املالي  .138
 مقدمة يف مبادئ ضريبة القيمة املضافة  .139

https://www.nbctraining.com/p-ar/151
https://www.nbctraining.com/p-ar/150
https://www.nbctraining.com/p-ar/149
https://www.nbctraining.com/p-ar/148
https://www.nbctraining.com/p-ar/147
https://www.nbctraining.com/p-ar/146
https://www.nbctraining.com/p-ar/141
https://www.nbctraining.com/p-ar/140
https://www.nbctraining.com/p-ar/139
https://www.nbctraining.com/p-ar/119
https://www.nbctraining.com/p-ar/118
https://www.nbctraining.com/p-ar/107
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 .140
 كفاءة العمليات املالية واملحاسبية   .141
 ضوابط االمتثال الداخلية للعمليات التشغيلية واملالية  .142
 شهادة يف تحليل ومراقبة التكاليف   .143
 شهادة يف النمذجة املالية   .144
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