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 2023لعام  12هر ــــة لشـــــدريب الشاملـــــة التــــــــــــخط
 إعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية  .1
 CIAاملدقق الداخلي املعتمد   .2
 صريفالتحليل املالي يف القطاع امل  .3
 آليات مكافحة غسل األموال   .4
 التخطيط والرقابة املالية فى القطاع املصرفى  .5
 األدوات املالية الرئيسية واملشتقة   .6
 تحليل وتقييم مخاطر إدارة األموال   .7
 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف  .8
 Governanceتطبيقات الحوكمة فى القطاع املصرفى   .9

 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف   .10
 إدارة العالقات  .11
 القانون االدارى والجوانب القانونية للوظيفة العامة  .12
 السالمة والصحة املهنية والتقارير ونظم التفتيش   .13
 كيفية الوقاية من الحرائق وفنيات اإلطفاء املتطورة   .14
 التخطيط البيئي و تقييم اآلثار البيئية وأسس حماية البيئة  .15

https://www.nbctraining.com/p-ar/792
https://www.nbctraining.com/p-ar/791
https://www.nbctraining.com/p-ar/770
https://www.nbctraining.com/p-ar/769
https://www.nbctraining.com/p-ar/768
https://www.nbctraining.com/p-ar/767
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/761
https://www.nbctraining.com/p-ar/750
https://www.nbctraining.com/p-ar/738
https://www.nbctraining.com/p-ar/706
https://www.nbctraining.com/p-ar/705
https://www.nbctraining.com/p-ar/704
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 مهارات وفن ادارة قسم االمن الصناعي  .16
 العمليات والتنبؤات األمنية الشاملة  .17
 ية املهنيةواجبات إدارة الخدمات الصح  .18
 استراتيجيات تأمين املنشآت الصناعية  .19
 أساليب الحماية يف املنشآت النفطية   .20
 مفهوم التحسين املستمر لنظم الصحة والسالمة املهنية  .21
 الوقاية من مخاطر الكهرباء  .22
 الغازاتالوقاية من التسمم ب  .23
 إدارة املخاطر واملحاسبة يف البلدية  .24
 اإلدارة التنفيذية  .25
 كيفية االستثمار باألصول الثابتة   .26
 تحديد املخاطر الناجمة عن قرارات االستثمار  .27
 مهارات استخدام برنامج اكسل يف تصميم قواعد بيانات  .28
 أمن وسالمة املعلومات يف ظل الحاسب اآللي  .29
 السكرتارية العاملية يف ظل منهجية الحكومة االلكترونية  .30
 سكرتارية املتقدمة والتمير يف الحوار واإلتصال بكفاءةال  .31

https://www.nbctraining.com/p-ar/703
https://www.nbctraining.com/p-ar/702
https://www.nbctraining.com/p-ar/701
https://www.nbctraining.com/p-ar/700
https://www.nbctraining.com/p-ar/699
https://www.nbctraining.com/p-ar/698
https://www.nbctraining.com/p-ar/697
https://www.nbctraining.com/p-ar/696
https://www.nbctraining.com/p-ar/683
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/659
https://www.nbctraining.com/p-ar/658
https://www.nbctraining.com/p-ar/605
https://www.nbctraining.com/p-ar/604
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 السكرتارية وإدارة املكاتب وتقديم التقارير واملراسالت الرسمية  .32
 القدرات الجوهرية واملهارات املتكاملة ملدراء مكاتب االدارة العليا والسكرتارية   .33
 املدخل املتكامل يف االدارة وتنظيم االعمال وادارة املكاتب   .34
 املراسم والبروتوكوالت ملديري مكاتب الشخصيات الهامة  .35
البرنامج التخصصى املتكامل يف تنمية مهارات السكرتارية و إدارة املكاتب    .36

 Outlookواألرشفة وتنفيذها بإستعمال 
 النظم املتقدمة واالتجاهات الحديثة الدارة املكاتب والسكرتاريا املتميزة  .37
 اعداد وصياغة التقارير واملكاتبات الرسمية  .38
 أساليب ومهارات التخطيط والتنظيم ألعمال السكرتارية وإدارة املكتب   .39
 إدارة املكاتب الحديثة والسكرتارية املتقدمة  .40
 إدارة املكاتب الحديثة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية   .41
 إدارة املكاتب ومهارات السكرتارية التنفيذية املتقدمة   .42
 إدارة الوقت وتحديد األولويات للسكرتارية   .43
 إدارة نظم املعلومات املكتبية واألرشفة اإللكترونية   .44
 حساب املخزون النفطي والغازي   .45
 دراسات الجدوى الفنية االقتصادية ملشاريع التصفية الجديدة والتوسعات  .46

https://www.nbctraining.com/p-ar/603
https://www.nbctraining.com/p-ar/602
https://www.nbctraining.com/p-ar/601
https://www.nbctraining.com/p-ar/600
https://www.nbctraining.com/p-ar/599
https://www.nbctraining.com/p-ar/599
https://www.nbctraining.com/p-ar/598
https://www.nbctraining.com/p-ar/597
https://www.nbctraining.com/p-ar/596
https://www.nbctraining.com/p-ar/595
https://www.nbctraining.com/p-ar/594
https://www.nbctraining.com/p-ar/593
https://www.nbctraining.com/p-ar/592
https://www.nbctraining.com/p-ar/591
https://www.nbctraining.com/p-ar/577
https://www.nbctraining.com/p-ar/576
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 دور سوائل الحفر يف تجنب ومعالجة مشاكل الحفر والعمليات   .47
 صيانة معدات الحفر وأهميتها   .48
 طرق تحضير سوائل الحفر الزيتية والبوليميرية  .49
 زعمليات إنتاج النفط والغا  .50
 تكنولوجيا الحفر الحديثة   .51
 تكنولوجيا تسميت اآلبار   .52
 تقييم النفط الخام واملنتجات النفطية  .53
 تكامل املعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية واملكمنية  .54
 تقييم التكوينات الجيولوجية   .55
 تقنية الحفر  .56
 تفسير املجسات واستخداماتها لتقييم االحتماالت النفطية   .57
 تطبيقات املضاهات البايو ستراتغرافية والبالينوجية   .58
 تشغيل املرافىء النفطية  .59
 تحليل األحواض الرسوبية وأهميته يف استكشاف النفط والغاز  .60
 تخدام أسلوب تحليل نودالتحديد اإلنتاج باس  .61
 تأثير العوامل الجيوديناميكية ىلع املكامن النفطية  .62

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/566
https://www.nbctraining.com/p-ar/565
https://www.nbctraining.com/p-ar/563
https://www.nbctraining.com/p-ar/562
https://www.nbctraining.com/p-ar/561
https://www.nbctraining.com/p-ar/560
https://www.nbctraining.com/p-ar/559
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 إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي  .63
 الوحدات التشغيلية وتعقيد املصايف  .64
 املحاسبة وتقييم االداء املالي واتخاذ القرارات املالية   .65
 املحاسبة املتقدمة يف التسويات الجرديه واعداد القوائم املالية   .66
 مهارات تحصيل الديون  .67
 األستراتيجيات التعاقدية املتقدمة والتفاوض ىلع العقود واملطالبات  .68
 النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار  .69
 االوقائية باستخدام الحاسب االلىادارة نظم وبرامج الصيانة   .70
 تخطيط وتصميم ومتابعة املشروعات الفنية والهندسية  .71
 االدارة املتقدمة للمشاريع وعقودها   .72
 ادارة نظم جودة الصيانة  .73
 النظم والتقنيات املتقدمة فى صيانة املنشآت واملرافق وسالمة األصول   .74
 يانة ورفع كفائتها االدارة املتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الص  .75
 إدارة وتطوير عمليات الصيانة  .76
 تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة  .77
 فائتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليفتطوير ورفع ك  .78

https://www.nbctraining.com/p-ar/558
https://www.nbctraining.com/p-ar/557
https://www.nbctraining.com/p-ar/494
https://www.nbctraining.com/p-ar/488
https://www.nbctraining.com/p-ar/487
https://www.nbctraining.com/p-ar/456
https://www.nbctraining.com/p-ar/450
https://www.nbctraining.com/p-ar/449
https://www.nbctraining.com/p-ar/448
https://www.nbctraining.com/p-ar/445
https://www.nbctraining.com/p-ar/436
https://www.nbctraining.com/p-ar/435
https://www.nbctraining.com/p-ar/434
https://www.nbctraining.com/p-ar/433
https://www.nbctraining.com/p-ar/432
https://www.nbctraining.com/p-ar/431


 

 

 عليهلالطالع ىلع تفاصيل اي برنامج من خالل الضغط  
 ب لتونس او حسب الط –طرابلس / ليبيا  –اسطنبول   : مكان االنعقاد

7 

 اعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص املوارد   .79
 التوجه االدارى املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط االجراءات  .80
 تمكين و حفز والهام االخرين و قيادة املواقف الصعبة واألزمات  .81
 مهارات اإلتصال والتفاوض املتقدمة   .82
 املهارات اإلشرافية املتقدمة وتعزيز البيئة االبداعية فى العمل  .83
 زماتمهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وادارة األ  .84
 التفكير اإلستراتيجى الحيوي واإلداء اإلبداعي لتحديد وتحقيق األهداف   .85
 افضل املمارسات والتميز فى القيادة وادارة األداء والتوجيه النجاز االهداف   .86
 ادارة املكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءة وفعالية   .87
 االدارة املتقدمة واالتجاهات الحديثة لشؤون املوظفين والتطوير الوظيفي  .88
االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني   .89

 )أمن البنوك واملؤسسات املصرفية)
 استراتيجيات التخطيط والتنظيم االدارى والتوجيه و إدارة األزمات   .90
 دينامكية التخطيط ووضع امليزانيات والتنبؤ املالي  .91
الفحص التحليلى للميزانيات واعداد التقارير املالية وتطبيقاتها باستخدام    .92

 الحاسب االلى 

https://www.nbctraining.com/p-ar/430
https://www.nbctraining.com/p-ar/427
https://www.nbctraining.com/p-ar/426
https://www.nbctraining.com/p-ar/425
https://www.nbctraining.com/p-ar/424
https://www.nbctraining.com/p-ar/422
https://www.nbctraining.com/p-ar/420
https://www.nbctraining.com/p-ar/419
https://www.nbctraining.com/p-ar/418
https://www.nbctraining.com/p-ar/411
https://www.nbctraining.com/p-ar/408
https://www.nbctraining.com/p-ar/408
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
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 التخطيط املالي االستراتيجي وتحليل امليزانية   .93
التخطيط املالي والتنبئ وإعداد امليزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول    .94

 اإللكترونية 
 إدارة العمليات املالية والتخطيط املالي املتقدم   .95
 تصميم وتحليل القوائم املالية باستخدام الحاسب االلى   .96
 النظم املتقدمة فى املحاسبة وامليزانيات والقوائم املالية  .97
 التطبيقات وتنمية املهارات املحاسبية واملالية بإستخدام الحاسب اآللي   .98
 التشغيلية واملالية مهارات إعداد املوازنات  .99

 محاسبة التصنيع والتكاليف   .100
 إعداد القيود املحاسبية و القوائم املالية والحسابات الختامية  .101
 أفضل ممارسات إعداد املوازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية  .102
 الرقابة الشاملة ىلع النقدية وإدارة الخزينة   .103
 التخطيط والرقابة املالية وتقييم االداء .104
 املتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض اإلجهاد التنظيمي   .105
 املعايير الحديثة يف املراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات  .106
 النظم املتقدمة يف املحاسبة وامليزانيات والقوائم املالية  .107

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
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/373
https://www.nbctraining.com/p-ar/372
https://www.nbctraining.com/p-ar/370
https://www.nbctraining.com/p-ar/369
https://www.nbctraining.com/p-ar/368
https://www.nbctraining.com/p-ar/367
https://www.nbctraining.com/p-ar/366
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 تدقيق البيانات املالية وتقدير املخاطر والضبط الداخلي  .108
 قياس وتقييم كفاءة االداء املالي واملحاسبي بإستخدام بطاقة االداء املتوازن  .109
 الرقابة املحاسبية لألداء املالي وتحقيق األهداف املالية املخططة   .110
 املعايير الدولية الحديثة للرقابة واملراجعة الداخلية   .111
 تدقيق املحاسبى وضبط املخالفات واالحتيال وادارة التحقيقات املاليةال  .112
 الرقابة والتدقيق ىلع االنظمه املحاسبيه  .113
 ء املالي وادارة املخاطر املاليةاملحاسبة املالية املتقدمة وتقييم تحليل األدا  .114
 االستراتيجيات املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات   .115
 الصياغة القانونية للمذكرات واملراسالت  .116
 التقنيات وأفضل املمارسات يف صياغة و تدقيق وتحليل العقود   .117
 التحكيم القضائي   .118
 يقات واملنازعات اإلدارية التقنيات املتقدمة للتحق  .119
 االستراتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود   .120
 واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنهاإدارة العقود واالوامر التغيرية   .121
 ادارة املخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل املنازعات  .122
 القيادة االشرافية واالستراتيجيات السلوكية املتميزة  .123

https://www.nbctraining.com/p-ar/365
https://www.nbctraining.com/p-ar/364
https://www.nbctraining.com/p-ar/362
https://www.nbctraining.com/p-ar/361
https://www.nbctraining.com/p-ar/360
https://www.nbctraining.com/p-ar/359
https://www.nbctraining.com/p-ar/358
https://www.nbctraining.com/p-ar/346
https://www.nbctraining.com/p-ar/344
https://www.nbctraining.com/p-ar/339
https://www.nbctraining.com/p-ar/338
https://www.nbctraining.com/p-ar/337
https://www.nbctraining.com/p-ar/336
https://www.nbctraining.com/p-ar/334
https://www.nbctraining.com/p-ar/331
https://www.nbctraining.com/p-ar/328
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 القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز املؤسسى  .124
 الديناميكية القيادية ,االتصال الفعال وتحقيق املسار املتميز للفريق   .125
 ورشة العمل املتقدمة يف التسويق الرقمي   .126
 ورشة العمل تحقيق النجاح الباهر يف البيع االستراتيجي  .127
 إدارة استمرارية األعمال   .128
 إدارة األزمات   .129
 إدارة االستراتيجية يف القطاع العام   .130
 اتخاذ القرار االستراتيجي يف البيئات التنافسية  .131
 األخصائي املعتمد يف تحليل األعمال  .132
 االستراتيجي املعتمد من التخطيط إلى التنفيذ   .133
 االستراتيجيات التنافسية وابتكار القيمة  .134
 التخطيط والتنظيم والرقابة الناجحة   .135
 لتخطيطالتفكير االستراتيجي وا  .136
 املحلل الناجح: من عملية البحث إلى التنفيذ  .137
 مؤشرات األداء الرئيسية  .138
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 كتابة سياسات وإجراءات املوارد البشرية  .140
 مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية قياس جودة األداء للموارد البشرية,  .141
 مبادئ قانون العمل يف دول مجلس التعاون  .142
 مدير التدريب املعتمد  .143
 مقّيم املوارد البشرية املعتمد  .144
 مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين يف املوارد البشرية   .145
 ورشة عمل التحليل الوظيفي والتقييم   .146
 ملوارد البشريةإدارة ا  .147
 إدارة املواهب االستراتيجية   .148
 استراتيجيات االستقطاب واملقابلة واالختيار  .149
 ملعتمد يف االستقطاب والتعيين األخصائي ا  .150
األخصائي املعتمد يف املوارد البشرية: من املفهوم التقليدي إلى الشراكة    .151

 يف العمل
 االستقطاب واملقابلة واالختيار  .152
 التطوير املهني وتخطيط التعاقب الوظيفي   .153
 التعليم والتطوير االستراتيجي  .154
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 التعويضات واملزايا الوظيفية  .155
 املدرب البارع املعتمد  .156
 دورة املحاسبة العدلية القضائية ومكافحة االحتيال  .157
 إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط  .158
 إدارة سلسلة التوريد واملواد  .159
 إدارة مخاطر سلسلة التوريد   .160
 استراتيجيات التفاوض لتحقيق أفضل قيمة شرائية  .161
 اإلدارة الناجحة لخدمات األسطول والنقل  .162
 التخطيط للمشتريات وإدارة املناقصات  .163
 تشغيل وإدارة املستودعات   .164
 شهادة يف إدارة الخدمات اللوجستية وسالسل التوريد   .165
 اجراء التدقيق وكشف االحتيال باستخدام تكنولوجيا املعلومات   .166
 شهادة يف مجال تخطيط التعايف من كوارث تكنولوجيا املعلومات  .167
 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال  .168
 إدارة الوقت والتحكم يف ضغوطات العمل  .169
 للعالقات العامة واالعالم االدارة االستراتيجية املتقدمة   .170
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 العالقات العامة الرقمية التخطيط وبناء استراتيجيات املنصات الرقمية   .171
 االدارة املتقدمة للمراسم وقواعد البروتوكول واإليتيكيت  .172
 هندسة العالقات العامة وتنظيمها وفق معايير الجودة العاملية  .173
 التقنيات الحديثة يف إدارة أنشطة العالقات العامة واإلعالم  .174
 تحليل املعلومات وتوجيهها   .175
 االبداع يف إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  .176
 االدارة املتقدمة للعالقات العامة واالتصال الجماهيري   .177
 املهارات املتقدمة يف االتصال وفن التعامل وخدمة الجمهور   .178
 أحدث املمارسات يف إدارة املشتريات إمدادات الطلب وإدارة املخازن   .179
إدارة املخازن ومقاييس أداء ورقابة املخزون وأفضل املمارسات الحديثة    .180

 للتعامل مع املوردين
 اإلبتكار واالبداع يف ادارة املخازن املواد واملخزون الراكد  .181
 اإلتجاهات الحديثة يف إدارة املخازن واملشتريات  .182
 اإلتجاهات الفنية املتقدمة يف إدارة املخازن والتحكم باملخزون الكترونيا  .183
 اإلدارة الفعالة للمخازن واملستودعات وتحليل وجرد املخزون  .184
 االدارة الفعالة للمستودعات واملخازن ونقطة إعادة الطلب  .185
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 األنظمة اآللية يف املستودعات ومراقــبة املخزون   .186
 أساليب إدارة املخازن واملشتريات يف ظل متطلبات اإليزو  .187
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