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 2023لعام  9هر 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
 التحول الرقمي وإدارة امللفات  .6
 التميز يف ادارة فرق العمل والتوجيه واملراقبة وادارة الخالفات  .7
 جودة الخدمات الصحية   .8
 اإلدارة الفعالة ألصحاب املصلحة   .9

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة  .10
 EFQMنموذج التميز األوروبي   .11
 ضبط الجودة الشاملة  .12
 دورة دعم مهارات إدارة املخاطر املصرفية  .13
 التخطيط والرقابة املالية فى القطاع املصرفى  .14
 ية الرئيسية واملشتقة األدوات املال  .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/782
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/777
https://www.nbctraining.com/p-ar/768
https://www.nbctraining.com/p-ar/767
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 تحليل وتقييم مخاطر إدارة األموال   .16
 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف  .17
 Governanceت الحوكمة فى القطاع املصرفى تطبيقا  .18
 تطبيقات الكشف عن تزوير املستندات وتزييف العمالت  .19
 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف   .20
وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط البيوع الدولية )   .21

INCOTERMS 2000  ) 
 خدمة العمالء عبر االنترنت و إدارة العالقات مع العمالء  .22
 االتصاالت املهنية يف العمل  .23
 فنون إدارة التحقيق اإلدارى   .24
 دبلوم القانون الجنائى  .25
 فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام املحاكم   .26
 حسم املنازعات اإلدارية يف النظم القانونية  .27
 ير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم املناقصات تطو  .28
 مهارات كتابة املذكرات القانونية والدعاوى   .29
 الكفاءة فى البحث القانونى والكتابة القانونية  .30

https://www.nbctraining.com/p-ar/766
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/761
https://www.nbctraining.com/p-ar/760
https://www.nbctraining.com/p-ar/760
https://www.nbctraining.com/p-ar/754
https://www.nbctraining.com/p-ar/751
https://www.nbctraining.com/p-ar/737
https://www.nbctraining.com/p-ar/736
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/731
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 املصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية   .31
 املهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة   .32
 صميم الهندسي للمنشآت لتاليف حدوث الحرائقمتطلبات الت  .33
 الهندسة األمنية إلدارة الطوارئ   .34
 إدارة قسم الطوارئ   .35
 االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الحس األمني  .36
 الوقاية من الحوادث أثناء العمل  .37
 قواعد السالمة العامة  .38
 أنظمة الصحة الوقائية يف أعمال البناء  .39
 الصحة والسالمة املهنية وإدارة املخاطر  .40
 السالمة والصحة املهنية والتقارير ونظم التفتيش   .41
 كيفية الوقاية من الحرائق وفنيات اإلطفاء املتطورة   .42
 التخطيط البيئي و تقييم اآلثار البيئية وأسس حماية البيئة  .43
 مهارات وفن ادارة قسم االمن الصناعي  .44
 إدارة املخاطر واملحاسبة يف البلدية  .45
 اإلدارة االستراتيجية واألداء وإعداد امليزانية يف البلديات  .46

https://www.nbctraining.com/p-ar/730
https://www.nbctraining.com/p-ar/722
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/707
https://www.nbctraining.com/p-ar/706
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/683
https://www.nbctraining.com/p-ar/681
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 إدارة املحفظة االستثمارية  .47
 التجزئةتنمية القدرات القيادية للبيع ب  .48
 دليل وعملية إدارة املخاطر   .49
 مخاطر ومسؤوليات أصحاب العمل  .50
 إدارة املخاطر وحوكمة الشركة   .51
 اإلدارة التنفيذية  .52
 كيفية االستثمار باألصول الثابتة   .53
 تحديد املخاطر الناجمة عن قرارات االستثمار  .54
 إدارة فريق العمل وتنميته وقيادته  .55
 مبادئ اإلدارة للمدراء حديثي التعيين  .56
 أمن وسرية املعلومات ىلع الحاسب اآللي  .57
 إدارة مراكز املعلومات وتأمين الوثائق وامللفات املستندية بالحاسب اآللي   .58
 إدارة مراكز املعلومات وتأمين الوثائق  .59
 BS7799أمن وسرية املعلومات   .60
 4dأسس الجرافيك رباعي األبعاد بواسطة الحاسوب    .61
 تحليل جوجل للمواقع وزوارها ومصادرهم  .62

https://www.nbctraining.com/p-ar/680
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/674
https://www.nbctraining.com/p-ar/673
https://www.nbctraining.com/p-ar/672
https://www.nbctraining.com/p-ar/671
https://www.nbctraining.com/p-ar/670
https://www.nbctraining.com/p-ar/653
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
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 CSS3 , HTML5تصميم املواقع ونظام   .63
 Drupalنظام تصميم املوقع   .64
 مايكروسوفت فيجيو  .65
 االدارة االلكترونية ودورها يف ادارة االعمال السكرتارية   .66
 رية الحديثة وادارة املكاتب املتطورة التميز يف اعمال السكرتا  .67
 التميز واالبتكار يف أعمال السكرتارية وإدارة املكاتب   .68
 التمييز واالبتكار يف اعمال السكرتارية ومدراء املكاتب  .69
 الجدارات الوظيفية ملدير مكاتب اإلدارة العليا  .70
 السكرتارية التنفيذية املتقدمة ومهارات االتصال واالبتكار  .71
 السكرتارية التنفيذية لتقنية املعلومات  .72
 السكرتارية الحديثة وادارة املكاتب   .73
 السكرتارية العاملية يف ظل منهجية الحكومة االلكترونية  .74
 السكرتارية املتقدمة والتمير يف الحوار واإلتصال بكفاءة  .75
 السكرتارية وإدارة املكاتب وتقديم التقارير واملراسالت الرسمية  .76
 القدرات الجوهرية واملهارات املتكاملة ملدراء مكاتب االدارة العليا والسكرتارية   .77
 طباقية املتتابعات  .78

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/613
https://www.nbctraining.com/p-ar/612
https://www.nbctraining.com/p-ar/611
https://www.nbctraining.com/p-ar/610
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/606
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/582
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 تكنولوجيا حفر اآلبار العميقة  .79
 تكنولوجيا حفر اآلبار الغازية   .80
 تكنولوجيا سوائل الحفر  .81
 جيوفيزياء الجس البئري   .82
 حساب املخزون النفطي والغازي   .83
 دراسات الجدوى الفنية االقتصادية ملشاريع التصفية الجديدة والتوسعات  .84
 دور سوائل الحفر يف تجنب ومعالجة مشاكل الحفر والعمليات   .85
 صيانة معدات الحفر وأهميتها   .86
 طرق تحضير سوائل الحفر الزيتية والبوليميرية  .87
 عمليات إنتاج النفط والغاز  .88
 تكنولوجيا الحفر الحديثة   .89
 تكنولوجيا تسميت اآلبار   .90
 تقييم النفط الخام واملنتجات النفطية  .91
 تكامل املعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية واملكمنية  .92
 تقييم التكوينات الجيولوجية   .93
 حفظ الوثائق والبيانات وارشفتها الكترونيا ويدويا   .94

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
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/567
https://www.nbctraining.com/p-ar/522
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النظم التطبيقية الحديثة الدارة الوثائق واملحفوظات واالرشفة الرقمية    .95
 للملفات 

 الحكومة الكترونية   .96
 اإلبداع اإلداري فى التنظيم والتخطيط والتنسيق   .97
 واملحاسبية املتقدمة املعايير واالنظمة املالية   .98
 الفحص التحليلي للميزانيات واعداد التقارير املالية   .99

 النظم املالية للمراقبين املاليين تنظيم وتقديم التقارير وإدارة   .100
 املحاسبة وتقييم االداء املالي واتخاذ القرارات املالية   .101
 مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات املالي  .102
 االدارة املالية املتقدمة   .103
املعايير الحديثة يف املراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات   .104

 بإستخدام الحاسب اآللي
عايير واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط املالى واعداد  امل  .105

 املوازنات 
 التسويات الجردية واألخطاء املحاسبية ومعالجتها  .106
 يات الجرديه واعداد القوائم املالية املحاسبة املتقدمة يف التسو  .107

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/503
https://www.nbctraining.com/p-ar/498
https://www.nbctraining.com/p-ar/497
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
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 مهارات تحصيل الديون  .108
 مهارات تصميم وإعداد وتقييم الحقائب التدريبية   .109
 تخطيط القوى العامله وإعادة هندسة العمليات و تقييم االداء   .110
 تقنيات تقييم املوظفين وربط أسس التقييم بالوظائف   .111
 التحليل الوظيفي وأبعاد العملية اإلدارية   .112
 تقييم االداء وتحديد املسار الوظيفي والتدريبي   .113
 ة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفينتطوير انظم  .114
 التميز والكفاءة فى إجراء املقابالت ,استقطاب الكفاءات واختيارها وادارة األداء  .115
 التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيهاالتجاهات الحديثة يف تطوير   .116
 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واامناقصات وادارة عقودها  .117
 ت التحفيزتقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسا  .118
 تقنيات البث اإلعالم الرقمي والتلفزيوني  .119
 النظم املتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة  .120
 نظم ادارة الصيانة املتكاملة باستخدام الحاسب اآللي  .121
 مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها  .122
 نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها  .123

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/473
https://www.nbctraining.com/p-ar/464
https://www.nbctraining.com/p-ar/463
https://www.nbctraining.com/p-ar/462
https://www.nbctraining.com/p-ar/461
https://www.nbctraining.com/p-ar/460
https://www.nbctraining.com/p-ar/459
https://www.nbctraining.com/p-ar/454
https://www.nbctraining.com/p-ar/443
https://www.nbctraining.com/p-ar/442
https://www.nbctraining.com/p-ar/441
https://www.nbctraining.com/p-ar/440
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 ادارة نظم وبرامج الصيانة االوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار  .124
 هندسة املواد والتآكل ملشرفى الصيانة واملشاريع   .125
 تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل األعطال للفنيين   .126
 ادارة نظم جودة الصيانة  .127
 النظم والتقنيات املتقدمة فى صيانة املنشآت واملرافق وسالمة األصول   .128
 إدارة وتطوير عمليات الصيانة  .129
 املةتخطيط و جدولة أعمال الصيانة الش  .130
 تطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف  .131
 القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط اإلستراتيجي   .132
 التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداعي  .133
 مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وادارة األزمات  .134
 التفكير اإلستراتيجى الحيوي واإلداء اإلبداعي لتحديد وتحقيق األهداف   .135
 ادارة املكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءة وفعالية   .136
 االبداع والتميز فى ادارة املوارد البشرية وشؤون املوظفين  .137
االبداع والجودة الشاملة فى التدريب االستراتيجى والتطوير الوظيفي لتحقيق   .138

 االهداف لتنظيمية

https://www.nbctraining.com/p-ar/439
https://www.nbctraining.com/p-ar/438
https://www.nbctraining.com/p-ar/437
https://www.nbctraining.com/p-ar/436
https://www.nbctraining.com/p-ar/435
https://www.nbctraining.com/p-ar/433
https://www.nbctraining.com/p-ar/432
https://www.nbctraining.com/p-ar/431
https://www.nbctraining.com/p-ar/429
https://www.nbctraining.com/p-ar/428
https://www.nbctraining.com/p-ar/422
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/414
https://www.nbctraining.com/p-ar/414
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 االدارة املتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون املوظفين والتطوير الوظيفي  .139
استراتيجيات تكنولوجيا ادارة املوارد البشرية و تخطيط وتحليل القوى العاملة   .140

 تطويروالتدريب وال
 تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة   .141
 تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني املتقدم  .142
 معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبرات  .143
 ادارة انظمة السالمة والصحة املهنية واعداد الخطط التنفيذية  .144
 التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانين حماية البيئة   .145
 استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه و إدارة األزمات   .146
 دينامكية التخطيط ووضع امليزانيات والتنبؤ املالي  .147
الفحص التحليلى للميزانيات واعداد التقارير املالية وتطبيقاتها باستخدام    .148

 الحاسب االلى 
 التخطيط املالي االستراتيجي وتحليل امليزانية   .149
التخطيط املالي والتنبئ وإعداد امليزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول    .150

 اإللكترونية 
 إدارة العمليات املالية والتخطيط املالي املتقدم   .151

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/407
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/388
https://www.nbctraining.com/p-ar/385
https://www.nbctraining.com/p-ar/384
https://www.nbctraining.com/p-ar/384
https://www.nbctraining.com/p-ar/383
https://www.nbctraining.com/p-ar/381
https://www.nbctraining.com/p-ar/381
https://www.nbctraining.com/p-ar/380
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 تصميم وتحليل القوائم املالية باستخدام الحاسب االلى   .152
 اسبة وامليزانيات والقوائم املاليةالنظم املتقدمة فى املح  .153
 التطبيقات وتنمية املهارات املحاسبية واملالية بإستخدام الحاسب اآللي   .154
 مهارات إعداد املوازنات التشغيلية واملالية  .155
 محاسبة التصنيع والتكاليف   .156
 املتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي   .157
 املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات االستراتيجيات   .158
شهادة املدير املعتمد يف الجودة / تنشيطية يف التميز املؤسسي   .159

CME/OE 
 ASQشهادة مهندس الجودة املعتمد من الجمعية األمريكية للجودة   .160
 ورشة عمل االتصال التسويقي والتخطيط االعالمي  .161
 اإلبتكار يف القطاع الحكومي واملدن الذكية  .162
 عالقات املوظفين: األدوار واملسؤوليات  .163
 ( من التدريب ROIالستثمار )قياس العائد ىلع ا  .164
 كتابة سياسات وإجراءات املوارد البشرية   .165
 مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية قياس جودة األداء للموارد البشرية,  .166

https://www.nbctraining.com/p-ar/379
https://www.nbctraining.com/p-ar/377
https://www.nbctraining.com/p-ar/376
https://www.nbctraining.com/p-ar/375
https://www.nbctraining.com/p-ar/374
https://www.nbctraining.com/p-ar/368
https://www.nbctraining.com/p-ar/346
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/307
https://www.nbctraining.com/p-ar/299
https://www.nbctraining.com/p-ar/267
https://www.nbctraining.com/p-ar/266
https://www.nbctraining.com/p-ar/265
https://www.nbctraining.com/p-ar/264
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 دورة املحاسبة العدلية القضائية ومكافحة االحتيال  .167
 إدارة الفعاليات واملؤتمرات  .168
 لعامةاألخصائي املعتمد يف العالقات ا  .169
 العالقات العامة ومهارات اإلعالم   .170
 املسؤولية االجتماعية للشركات   .171
 حمالت العالقات العامة: من التخطيط وحتى التنفيذ   .172
 التميز يف خدمة العمالء  .173
 رضا العمالء ووالئهم  .174
 نظام شكاوي العمالء: أداة لتطوير خدمة العمالء   .175
 خدمة العمالء   .176
 إدارة التواصل عند األزمات  .177
 املهارات املتقدمة يف التواصل   .178
 فرق العمل ذات األداء العالي  .179
 قائد الفريق املحترف املعتمد   .180
 قوة التأثير يف إدارة النزاعات  .181
 إدارة املشاريع للمحترفين   .182

https://www.nbctraining.com/p-ar/226
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/199
https://www.nbctraining.com/p-ar/198
https://www.nbctraining.com/p-ar/180
https://www.nbctraining.com/p-ar/179
https://www.nbctraining.com/p-ar/178
https://www.nbctraining.com/p-ar/177
https://www.nbctraining.com/p-ar/168
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/125
https://www.nbctraining.com/p-ar/111
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 إجراءات تقديم املناقصات و تقييم املزايدات   .183
 دارة العقود  .184
 التخطيط الفعال إلدارة أعمال اللوجستيات   .185
 التقنيات املتقدمة يف إدارة الوجستيات وسالسل اإلمداد واملخاطر   .186
 املفاهيم األساسية يف إدارة نظام الوجستيات   .187
 املنهج العلمي والعملي فى التخلص من املخزون الراكد  .188
 تنظيم وإدارة املخازن واملستودعات يف املؤسسات الحكومية  .189
 الطلب وإدارة املخازن  أحدث املمارسات يف إدارة املشتريات إمدادات  .190
إدارة املخازن ومقاييس أداء ورقابة املخزون وأفضل املمارسات الحديثة    .191

 للتعامل مع املوردين
 واملخزون الراكداإلبتكار واالبداع يف ادارة املخازن املواد   .192
 إدارة املنشآت واملعامل الصناعية   .193

  

https://www.nbctraining.com/p-ar/109
https://www.nbctraining.com/p-ar/108
https://www.nbctraining.com/p-ar/36
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