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 2023لعام  10هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 التقارير الذكية تصميم تحليل اكتشاف املشاكل اتخاذ القرارات  .1
 إدارة امليتا داتا   .2
 دورة رسائل السويفت للحواالت املصرفية  .3
 قواعد فحص مستندات الشحندورة الئحة األعراف الدولية اإللكترونية و  .4
 ( وإعداد القوائم املالية فى القطاع املصرفى IFRSدورة مبادئ )   .5
 دورة إدارة املخاطر وضوابط تقييم محافظ األوراق املالية  .6
 دورة إعداد املوازنات املصرفية  .7
 دورة اإلستثمار فى األوراق املالية   .8
 تطبيقات املحاسبة اإلدارية فى املصارف واملؤسسات املالية   .9

 التسويق و وسائل اإلعالم االجتماعية  .10
 مهارات الشراء االستراتيجية  .11
 شهادة متوسطة يف تطبيق قانون املرور   .12
 التميز وتحقيق الكفائة املهنية يف دراسة ومعالجة املخالفات القانونية  .13
 االدارة القانونية والقانون االداري   .14
 مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة االجراءات القانونية  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/794
https://www.nbctraining.com/p-ar/787
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/773
https://www.nbctraining.com/p-ar/772
https://www.nbctraining.com/p-ar/771
https://www.nbctraining.com/p-ar/762
https://www.nbctraining.com/p-ar/759
https://www.nbctraining.com/p-ar/746
https://www.nbctraining.com/p-ar/745
https://www.nbctraining.com/p-ar/729
https://www.nbctraining.com/p-ar/728
https://www.nbctraining.com/p-ar/727
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 الجهة القانونية والعمليةاإلدارة املتقدمة ألعمال املناقصات وعقود الشراء   .16
 االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقيات الدولي  .17
 اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين  .18
 الجوانب القانونية للقرارات اإلدارية   .19
 املهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة   .20
 تنمية املهارات القانونية واالستشارية ملديري إدارة القانونية  .21
 اإلرتقاء بنظم األمن ومعاييرها  .22
 اإلشراف األمنى والتفتيش   .23
 التأمين الصحي   .24
 تعامل رجال األمن مع املشكالت واملفاوضات االمنية   .25
 الوعي األمني و اإلدراكيالتقنيات املتطورة لتحسين مهارات   .26
 طرق الوقاية من تصرفات العمل الغير آمنة  .27
 كيفية تخزين املواد الكيميائية  .28
 لبروتوكوالت العاملية يف السالمة الصناعية ا  .29
 إدارة السالمة الغذائية وتحليل املخاطر املترتبة عليها  .30
 أسس برامج السالمة املهنية   .31

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/723
https://www.nbctraining.com/p-ar/722
https://www.nbctraining.com/p-ar/721
https://www.nbctraining.com/p-ar/719
https://www.nbctraining.com/p-ar/718
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/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
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 اتيكيت املصافحة   .32
 االتيكيت واآلداب االجتماعية   .33
 املجاملة واالتيكيت  .34
 دورة تدريبية يف مهام ووظائف العالقات العامة وتداخلها مع اإلدارات األخرى  .35
 أسس البحث يف العالقات العامة  .36
 اتيكيت الحديث   .37
 كيفية إدارة املشاريع  .38
 مهارات التفاوض التجاري   .39
 إدارة العملية التجارية   .40
 األدوار واملهارات  -إدارة املكتب    .41
 مبادئ حل املشكالت واتخاذ القرارات  .42
 اإلدارة املتقدمة للمشاريع  .43
 دورة تدريبية يف التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة   .44
 وضع وتنفيذ خطة العمل  .45
 دبلوم ادارة املشاريع االحترافية  .46
 التخطيط االستراتيجي الحديثة ألعمال التشغيل والصيانة  .47

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/684
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/664
https://www.nbctraining.com/p-ar/663
https://www.nbctraining.com/p-ar/662
https://www.nbctraining.com/p-ar/661
https://www.nbctraining.com/p-ar/660
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 مهارات اإلنترنت األساسية واملتقدمة   .48
 SPSSإدارة مهارات استخدام برنامج   .49
 محرك البحث والتسوق الفعال   .50
 أساسيات تصميم الويب مع دريم ويفرو فالش وألعاب نارية   .51
 JOOMLA 1الشبكة العاملية للتنمية   .52
 JOOMLA 2–املية للتنمية الشبكة الع  .53
 SQLدورة تدريبية يف    .54
 adwordsكيفية االعالن ىلع جوجل من خالل   .55
 HTMLمقدمة إلى   .56
 دورة تدريبية يف مهارات جوجل للتسويق   .57
 CSSتصميم الويب مع    .58
 JavaScriptو  CSS ،HTMLتنمية ىلع شبكة اإلنترنت مع أساسيات   .59
 VBAمايكروسوفت اكسل   .60
 يبمقدمة لتحليالت الو  .61
 الجافا املتقدمة   .62
 املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء املكاتب   .63

https://www.nbctraining.com/p-ar/646
https://www.nbctraining.com/p-ar/645
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
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/632
https://www.nbctraining.com/p-ar/623
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املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية ومدراء املكتب وكبار    .64
 املسؤولين

 املنهج املتكامل يف تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية ودورها يف تحقيق  .65
 التميز االداري

املهارات الحديثة للسكرتارية التنفيذية وإدارة املعلومات واملكاتب املتقدمة    .66
 واألرشيف اإللكتروني

 خاصة املهـارات املهـنية ألعمال السكرتارية ال  .67
 النظم واإلتجاهات الحديثة يف إدارة املكاتب والسكرتارية اإللكترونية   .68
 تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل املكتبي  .69
 مدراء مكاتب االدارات العليا-تخطيط إدارة االعمال  .70
 األدوار الجديدة ملدراء املكاتب أثناء حدوث األزمات باملنظمة  .71
 اإلدارة اإللكترونية لسكرتارية اإلدارة العليا والسكرتارية التنفيذية  .72
 فحص اآلبار النفطية والغازية   .73
 مشاكل الحفر   .74
 تطبيقات يف السيطرة ىلع اندفاع اآلبار النفطية والغازية   .75
 االصطياد وإصالح أنابيب التبطين  .76

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
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/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/584
https://www.nbctraining.com/p-ar/583
https://www.nbctraining.com/p-ar/564
https://www.nbctraining.com/p-ar/539
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 نيع النفط أساسيات تص  .77
 الصمامات يف الصناعات البترولية   .78
 تحويل الوقود من سائل إلى غازات طبيعية   .79
 بيب يف الصناعات البتروليةتكنولوجيا األنا  .80
 عمليات معالجة البترول الخام  .81
 إدارة املكامن النفطية   .82
 إدارة وتشغيل مستودعات النفط واملنتجات النفطية  .83
 إدراة وبرمجة مشاريع الحفر واالستصالح  .84
 مياء العضوية والهيدروكاربوئية أساسيات الكي  .85
 أساليب إنعاش املكامن الكلسية  .86
 استصالح اآلبار   .87
 استكشاف واستغالل الرواسب النفطية  .88
 استكشاف وتقييم الحقول النفطية  .89
 إكمال اآلبار النفطية والغازية   .90
االستراتيجيات القيادية املتميزة فى التأثير وبناء الثقة والنزاهة واالتصال    .91

 الفعال 

https://www.nbctraining.com/p-ar/538
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/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
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 تنمية املهارات االشرافية  .92
 تعزيز الفعاليات اإلدارية وبناء ثقافة التنظيم وتحفيز اإلبداع واالبتكار   .93
التنظيم -والتعامل مع الضغوط التخطيط إدارة الوقت وجدولة االعمال   .94

 قوة الذاكرة -االتصال-والتنسيق 
 ادارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين  .95
 ات العامة تنمية املهارات السلوكية يف إدارة العالق  .96
 تنمية مهارات العالقات العامة واالتصاالت االدارية   .97
 البرنامج املتكامل إلستراتيجية كايزن اليابانية   .98
 الرؤية االبداعية تفويض والتمييز يف اتخاذ القرار  .99

 ادارة العمل الجماعي  .100
 للريادة فى ادارة االعمال وتحديد االولوياتالتفكير االبداعي والتحليلي   .101
 التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية والتدريب   .102
التعامل مع  استراتيجيات منع الصراعات وتسوية املنازعات والتميز فى  .103

 الشخصيات الصعبة والعدائية 
 االداء األبداعي فى استراتيجية التعامل وخدمة العمالء  .104
 والجهد تحقيق اقصى قدر من الكفاءة الفعاليه االنتاجية وتقليل الوقت   .105

https://www.nbctraining.com/p-ar/523
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/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/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
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 االساليب الحديثة يف املراجعة ىلع أساس املخاطر  .106
اعداد وتقييم البيانات املالية وادارة املخاطر  معايير اإلبالغ املالي الدولية   .107

 املالية واعداد املوازنات 
 املحاسبة التحليلية واتخّاذ القرارات اإلدارية   .108
 االستحقاق بإستخدام الحاسب اآللي أسس التحول من النظام النقدى لنظام  .109
 اإلستراتيجيات املتقدمة ملدير املوارد البشرية  .110
 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واعداد وتطوير الكفاءات  .111
 االستراتيجيات املتقدمة للتطوير و التدريب والتنظيم والتقييم   .112
 النقل واإلمداد  -اإلدارة االستراتيجية والتخطيط يف الشبكة اللوجستية   .113
التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون املوظفين والتطوير   .114

 االداري 
 مهارات التحدث واإللقاء  .115
 ية املوارد البشرية ىلع األداء التنظيمى ضمن أطر العملمعايير قياس فعال  .116
 إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية  .117
 ةتصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات التدريبي  .118
 تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء العمل  .119

https://www.nbctraining.com/p-ar/504
https://www.nbctraining.com/p-ar/502
https://www.nbctraining.com/p-ar/502
https://www.nbctraining.com/p-ar/500
https://www.nbctraining.com/p-ar/499
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
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/475
https://www.nbctraining.com/p-ar/474
https://www.nbctraining.com/p-ar/472
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 تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب   .120
االستراتيجيات املتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم التاديبية وانهاء    .121

 الخدمة 
 النظم املتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام شؤون املوظفين  .122
 التمييز يف إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية  .123
 املعايير املهنية املتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير املوظفي  .124
 القواعد الذهبية إلدارة العالقات العامة  .125
 تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء املوارد البشرية   .126
 لنظم املتقدمة للصيانة والتخطيط االستراتيجى لعمليات ايقاف التشغيلا  .127
 تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات   .128
 لها الفنيةاالتجاهات املتقدمة للصيانة التشغيلية واعما  .129
التقنيات املتقدمة للتشغيل والصيانة املخططة واعداد التقارير الفنية   .130

 باستخدام الحاسب االلى
 صيانه وتشغيل محطات املياه   .131
 التقنيات املتقدمة للتشغيل والصيانة املخططة واعداد التقارير الفنية  .132
 فنون التسويق يف األلفية الثالثة  .133

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
https://www.nbctraining.com/p-ar/465
https://www.nbctraining.com/p-ar/453
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 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واملناقصات وادارة عقودها  .134
 التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة ىلع املخازن واملشتريات  .135
 داء املتميزمهارات التوجيه لأل  .136
 إدارة الخدمات اللوجستية   .137
 قيادة وإدارة عالقات املوردين   .138
 التميز واملوثوقية يف املمارسات الهندسية  .139
 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم .140
 والتكنولوجيا واكتشاف األعطال وإصالحها توربينات الغاز: العملية   .141
 حقيبة أدوات مدراء القطاعات الصناعية  .142
 مخطط الصيانة املعتمد  .143
 إدارة خدمة العمالء  .144
 تقنيات كتابة التقارير الفعالة  .145
 كتابة التقارير للمدقق الداخلي  .146
 والتواصل للمحترفاتمهارات العرض   .147
 مهارات الكتابة املهنية  .148
 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة  .149
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 املساعد التنفيذي / املساعد الشخصي املتميز   .150
 املهارات اإلدارية الفعالة  .151
 املساعد التنفيذي املعتمد  .152
 مراقبة املستندات وإدارة السجالت   .153
 ( PMPأخصائي إدارة املشاريع )  .154
 أخصائي إدارة مخاطر املشاريع   .155
 مهارات إدارة املشاريع  .156
 أساسيات النفط والغاز  .157
 واعيد النهائيةإدارة املهام املتعددة وترتيب األولويات وااللتزام بامل  .158
 اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية   .159
 اإلبداع يف حل املشاكل واتخاذ القرارات  .160
 ناع والتأثير باستخدام الذكاء العاطفياإلق  .161
 التفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكار   .162
 التوازن بين العمل والحياة: تعزيز اإلنتاجية وجودة الحياة   .163
 تبّني استراتيجيات الذكاء العاطفي لتحقيق النجاح  .164
 تصميم وإلقاء العروض التقديمية  .165
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https://www.nbctraining.com/p-ar/133
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 سين أنماط الحياةالذكاء العاطفي وتح  .166
 القيادة املرنة والرشيقة  .167
 ربح للطرفين -مهارات التفاوض ربح  .168
 الذكاء العاطفي  .169
 إعداد العقود وكتابة نطاق العمل  .170
 اإلعداد الفّعال للعقود   .171
 النجاح يف التفاوض حول العقود   .172
 مدير عقود معتمد   .173
 القانون التجاري واألعمال   .174
 املوازنات املتقدمة  .175
 مساعد حسابات معتمد  .176
 تنبؤ وتحليل التدفق النقدي  .177
 تكلفة ومحاسبة عمليات الجرد   .178
 تقنيات وأدوات وضع التنبؤات املالية  .179
 التخطيط والتحليل املالي للشركات  .180
 املهارات املهنية ملوظفي املالية واملحاسبة   .181
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 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  .182
 املحاسبة لغير املحاسبين  .183
 املحاسبة املالية وإعداد التقارير  .184
 املحاسبة العدلية/القضائية ومكافحة االحتيال  .185
 حاسبية واملاليةالسياسات واالجراءات امل  .186
 الذمم الدائنة: من املحاسبة الى اإلدارة  .187
 أحدث األساليب يف إعداد التقارير املهنيةالجيل القادم من برنامج اإلكسل:   .188
 التحاليل املالية املتقدمة  .189
 االستراتيجيات املبتكرة يف تقليل التكاليف   .190
 االبتكار يف إعداد التقارير اإلدارية   .191
اإلنتقال من مبادئ املحاسبة املقبولة إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير    .192

 املالية
 اإلغالق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام  .193
 اإلدارة املالية لغير املاليين   .194
 استخدام برنامج اإلكسل يف لوحات التحّكم وتقارير األعمال   .195
 إعداد القوائم املالية والتقرير املالي السنوي   .196
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 إدارة فرق التحصيل   .197
 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان  .198
 إتقان استخدام جداول البيفوت/ باوربيفوت من برنامج اإلكسل  .199

 أساسيات التدقيق الداخلي  .200
 التخطيط االستراتيجي  .201
 اختيار وتعيين الكفاءات للوظائف العليا والقيادية  .202
 حماية االصولادارة األمن والتخطيط الوقائي ل  .203
 الجدارة االدارية والفنية ملشريف االمن والسالمة   .204
 اإلدارة اللوجستية وتشغيل وإدارة املستودعات   .205
 اإلدارة اللوجستية وأساسيات عملية الـشراء  .206
 التخطيط االستراتيجى وتنفيذ عمليات التموين من خالل الشبكة اللوجستية  .207
 تموين املخازن ودعم أداء العاملين فيها   .208
 فن الرقابة ىلع املخزون واألساليب الحديثة املتبعة يف إدارة املستودعات  .209
 مناولة املواد واالتجاهات الحديثة يف العمليات اللوجستية   .210
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 إدارة الفروع املصرفية  .213
 ( اإلعتمادات املستندية )املستوى األساسى  .214
 تنمية مهارات الصرافين   .215
 تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر  .216
 خطابات اإلعتمادات الضامنة  .217
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