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https://www.nbctraining.com/p-ar/103
https://www.nbctraining.com/p-ar/102
https://www.nbctraining.com/p-ar/101
https://www.nbctraining.com/p-ar/100
https://www.nbctraining.com/p-ar/99
https://www.nbctraining.com/p-ar/98
https://www.nbctraining.com/p-ar/96
https://www.nbctraining.com/p-ar/95
https://www.nbctraining.com/p-ar/94
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 تقنيات وأدوات وضع التنبؤات املالية   .68

 التخطيط والتحليل املالي للشركات  .69

 املهارات املهنية ملوظفي املالية واملحاسبة   .70

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  .71

 املحاسبة لغير املحاسبين   .72

 املحاسبة املالية وإعداد التقارير  .73

 املحاسبة العدلية/القضائية ومكافحة االحتيال   .74

 السياسات واالجراءات املحاسبية واملالية   .75

 الذمم الدائنة: من املحاسبة الى اإلدارة   .76

 إدارة فرق التحصيل   .77

 إدارة ذمم العمالء وسياسات اإلئتمان   .78

إتقان استخدام جداول البيفوت/ باوربيفوت من برنامج    .79
 اإلكسل 

 

الجيل القادم من برنامج اإلكسل: أحدث األساليب يف إعداد    .80
 التقارير املهنية

 التحاليل املالية املتقدمة   .81

 االستراتيجيات املبتكرة يف تقليل التكاليف   .82

 االبتكار يف إعداد التقارير اإلدارية  .83

ايير الدولية  اإلنتقال من مبادئ املحاسبة املقبولة إلى املع  .84
 إلعداد التقارير املالية 

 اإلغالق السريع للحسابات الشهرية وآخر العام   .85

 اإلدارة املالية لغير املاليين   .86

 استخدام برنامج اإلكسل يف لوحات التحّكم وتقارير األعمال   .87

 ب إعداد وتحليل وإدارة الروات  .88

 إعداد القوائم املالية والتقرير املالي السنوي  .89

 أساسيات التدقيق الداخلي   .90

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/88
https://www.nbctraining.com/p-ar/87
https://www.nbctraining.com/p-ar/86
https://www.nbctraining.com/p-ar/85
https://www.nbctraining.com/p-ar/84
https://www.nbctraining.com/p-ar/83
https://www.nbctraining.com/p-ar/82
https://www.nbctraining.com/p-ar/79
https://www.nbctraining.com/p-ar/78
https://www.nbctraining.com/p-ar/67
https://www.nbctraining.com/p-ar/66
https://www.nbctraining.com/p-ar/65
https://www.nbctraining.com/p-ar/65
https://www.nbctraining.com/p-ar/77
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
https://www.nbctraining.com/p-ar/70
https://www.nbctraining.com/p-ar/69
https://www.nbctraining.com/p-ar/68
https://www.nbctraining.com/p-ar/64
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التقارير الذكية تصميم تحليل اكتشاف املشاكل اتخاذ    .1
 القرارات 

 التخطيط االستراتيجي وفق بطاقات األداء املتوازن  .2

 إدارة امليتا داتا  .3

 التحول الرقمي وإدارة امللفات   .4

رة  التميز يف ادارة فرق العمل والتوجيه واملراقبة وادا  .5
 الخالفات 

 اإلستراتيجيات املتقدمة ملدير املوارد البشرية  .6

 التخطيط االستراتيجي للموارد واعداد وتطوير الكفاءات   .7

 االستراتيجيات املتقدمة للتطوير و التدريب والتقييم   .8

التميز وإدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية و شؤون    .9
 املوظفين والتطوير االداري 

 قاء مهارات التحدث واإلل  .10

معايير قياس فعالية املوارد البشرية ىلع األداء التنظيمى    .11
 ضمن أطر العمل 

 إدارة الجودة الشاملة للموارد البشرية  .12

تصميم نظم التدريب واملراجعة االستراتيجية للعمليات    .13
 التدريبية 

تقييم وقياس مستوى التوظيف والكفاءة املهنية واعباء    .14
 العمل

 تنظيم وتخطيط القوى العاملة وإعداد خطط التدريب   .15

 

االستراتيجيات املتقدمة فى االختيار والتوظيف وانظم    .16
 التاديبية وانهاء الخدمة 

النظم املتقدمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة أنظمة وأحكام    .17
 شؤون املوظفين 

 التمييز يف إدارة التقييم واإلختبارات الوظيفية   .18

املعايير املهنية املتقدمة فى نظم تقويم األداء و تطوير    .19
 املوظفي 

 قات العامة القواعد الذهبية إلدارة العال  .20

 تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء املوارد البشرية   .21

 تقييم االداء وتحديد املسار الوظيفي والتدريبي   .22

 تطوير انظمة ادارة املوارد البشرية ونظم تحفيز املوظفين   .23

املقابالت ,استقطاب الكفاءات  التميز والكفاءة فى إجراء   .24
 واختيارها وادارة األداء 

االتجاهات الحديثة يف تطوير التعليم العالي وطرق القياس    .25
 والتقويم فيه 

 االتجاهات ألنظمة املشتريات واامناقصات وادارة عقودها   .26

 إدارة األداء و سياسات التحفيزتقنيات التوظيف و التطوير و   .27

 االبداع والتميز فى ادارة املوارد البشرية وشؤون املوظفين   .28

استراتيجيات تكنولوجيا ادارة املوارد البشرية و تخطيط    .29
 وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير 

 اإلبتكار يف القطاع الحكومي واملدن الذكية   .30

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/794
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https://www.nbctraining.com/p-ar/477
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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/474
https://www.nbctraining.com/p-ar/472
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https://www.nbctraining.com/p-ar/467
https://www.nbctraining.com/p-ar/466
https://www.nbctraining.com/p-ar/465
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https://www.nbctraining.com/p-ar/462
https://www.nbctraining.com/p-ar/462
https://www.nbctraining.com/p-ar/461
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https://www.nbctraining.com/p-ar/299
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القيادة من خالل رؤية تطوير وتنفيذ استراتيحية التميز    .31
 املؤسسى

 املحلل الناجح: من عملية البحث إلى التنفيذ   .32

 عالقات املوظفين: األدوار واملسؤوليات   .33

 التدريب ( من ROIقياس العائد ىلع االستثمار )  .34

 كتابة سياسات وإجراءات املوارد البشرية   .35

مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية قياس جودة األداء    .36
 للموارد البشرية, 

 مبادئ قانون العمل يف دول مجلس التعاون   .37

 مدير التدريب املعتمد   .38

 مقّيم املوارد البشرية املعتمد   .39

 مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين يف املوارد البشرية   .40

 ورشة عمل التحليل الوظيفي والتقييم   .41

تقدم  إدارة األداء تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وال  .42
 امللموس واإلفادة البّناءة 

 إدارة املواهب االستراتيجية   .43

 استراتيجيات االستقطاب واملقابلة واالختيار   .44

 األخصائي املعتمد يف االستقطاب والتعيين   .45

األخصائي املعتمد يف املوارد البشرية: من املفهوم    .46
 التقليدي إلى الشراكة يف العمل

 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  .47

 

 االستقطاب واملقابلة واالختيار   .48

 التطوير املهني املتقدم وتخطيط التعاقب الوظيفي   .49

 التطوير املهني وتخطيط التعاقب الوظيفي  .50

 التعليم والتطوير االستراتيجي  .51

 التعويضات واملزايا الوظيفية   .52

 املهارات املهنية ملوظفي إدارة املوارد البشرية  .53

والتوجهات  املوارد البشرية اإللكترونية: التكنولوجيا   .54
 الحديثة يف تطبيقات وممارسات املوارد البشرية 

 تحديد االحتياجات التدريبية وتقييم التدريب   .55

 تخطيط القوى العاملة وإعداد املوازنات   .56

 تدريب املدربين   .57

 تدريب املدربين: ورشة عمل مكثفة   .58

 تطوير قيادة املوارد البشرية  .59

 تعزيز مشاركة وإنتاجية ومعدل استبقاء املوظفين   .60

 تقنيات يف التعريف واالرشاد املهني للموظف الجديد   .61

 ادارة وتنسيق الدورات التدريبية  .62

 شهادة يف تطوير وتنفيذ الكفاءة   .63

 عمليات التدقيق يف املوارد البشرية  .64

 إدارة األداء: تحديد األهداف وإجراء التقييم   .65

 مهارات اإلدارة يف املوارد البشرية  .66

 إعداد وتحليل وإدارة الرواتب   .67

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/327
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https://www.nbctraining.com/p-ar/293
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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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https://www.nbctraining.com/p-ar/261
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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
https://www.nbctraining.com/p-ar/154
https://www.nbctraining.com/p-ar/69
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املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية التنفيذية    .1
 ومدراء املكاتب 

التنفيذية  املنهج البريطاني لتطوير اعمال السكرتارية   .2
 ومدراء املكتب وكبار املسؤولين

املنهج املتكامل يف تنمية مهارات السكرتارية التنفيذية    .3
 ودورها يف تحقيق التميز االداري

املهارات الحديثة للسكرتارية التنفيذية وإدارة املعلومات    .4
 واملكاتب املتقدمة واألرشيف اإللكتروني 

 كرتارية الخاصة املهـارات املهـنية ألعمال الس  .5

النظم واإلتجاهات الحديثة يف إدارة املكاتب والسكرتارية    .6
 اإللكترونية 

 تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل املكتبي   .7

 االدارات العليا مدراء مكاتب -تخطيط إدارة االعمال  .8

 األدوار الجديدة ملدراء املكاتب أثناء حدوث األزمات باملنظمة   .9

اإلدارة اإللكترونية لسكرتارية اإلدارة العليا والسكرتارية    .10
 التنفيذية 

 رية االدارة االلكترونية ودورها يف ادارة االعمال السكرتا  .11

التميز يف اعمال السكرتارية الحديثة وادارة املكاتب    .12
 املتطورة

 ر يف أعمال السكرتارية وإدارة املكاتب التميز واالبتكا  .13

 

 التمييز واالبتكار يف اعمال السكرتارية ومدراء املكاتب   .14

 الجدارات الوظيفية ملدير مكاتب اإلدارة العليا   .15

 السكرتارية التنفيذية املتقدمة ومهارات االتصال واالبتكار   .16

 السكرتارية التنفيذية لتقنية املعلومات   .17

 السكرتارية الحديثة وادارة املكاتب   .18

 السكرتارية العاملية يف ظل منهجية الحكومة االلكترونية   .19

 السكرتارية املتقدمة والتمير يف الحوار واإلتصال بكفاءة   .20

وتقديم التقارير واملراسالت   السكرتارية وإدارة املكاتب   .21
 الرسمية 

القدرات الجوهرية واملهارات املتكاملة ملدراء مكاتب االدارة    .22
 العليا والسكرتارية 

املدخل املتكامل يف االدارة وتنظيم االعمال وادارة    .23
 املكاتب 

 املراسم والبروتوكوالت ملديري مكاتب الشخصيات الهامة   .24

 تنمية مهارات السكرتارية  البرنامج التخصصى املتكامل يف  .25
 Outlookو إدارة املكاتب واألرشفة وتنفيذها بإستعمال 

النظم املتقدمة واالتجاهات الحديثة الدارة املكاتب    .26
 والسكرتاريا املتميزة

 اعداد وصياغة التقارير واملكاتبات الرسمية   .27

أساليب ومهارات التخطيط والتنظيم ألعمال السكرتارية    .28
 وإدارة املكتب 
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 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

 ادارة اعمال وانشطة السكرتارية  .45

ادارة املكاتب باستخدام تكنولوجيا املعلومات مدير    .46
 املكتب املعاصر

 ادارة املكاتب ومهارات السكيرتارية التنفيذية املتقدمة   .47

ادارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية    .48
 ومنسقي املكاتب 

 السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب   .49

نظم تكنولوجيا املعلومات: إدارة حساب املستخدم    .50
 وتسجيل الدخول 

 

 األخصائي املعتمد يف األعمال املكتبية واإلدارة   .29

اإلدارات ومكاتب اإلدارة العليا: أفضل املمارسات    .30
 والتكنولوجيا 

 املسؤول اإلداري الفعال واملنتج  .31

 املساعد التنفيذي / املساعد الشخصي املتميز   .32

 املهارات اإلدارية الفعالة   .33

 املساعد التنفيذي املعتمد   .34

 مراقبة املستندات وإدارة السجالت   .35

 مهارات اإلدارة يف املوارد البشرية  .36

 كورس السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب   .37

البرنامج التخصصى املتكامل فى مهارات السكرتارية و    .38
 MSإدارة املكاتب واألرشفة وتطبيقاتها باستخدام 

Outlook 

تحقيق اإلبداع الوظيفى وصياغة إستراتيجية التميز    .39
 اإلبداعى والتفكير 
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 2023لعام   مهارات االتصال والكتابةخطة تدريب  -05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التواصل ىلع مستوى املؤسسة واإلدارات  .1

 تقنيات كتابة التقارير الفعالة   .2

 كتابة التقارير للمدقق الداخلي   .3

 مهارات العرض والتواصل للمحترفات  .4

 مهارات الكتابة املهنية   .5

 مهارات الكتابة املهنية املتقدمة   .6

 إدارة التواصل عند األزمات   .7

 تصميم وإلقاء العروض التقديمية   .8

 القيادة املرنة والرشيقة   .9

 املهارات املتقدمة يف التواصل  .10

 قوة التأثير يف إدارة النزاعات   .11

 التقديم واإللقاء املؤثر والتميز الخطابي  .12
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 2023لعام  العالقات العامة واإلعالم خطة تدريب  -06
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة العالقات   .1

 اتيكيت املصافحة   .2

 االتيكيت واآلداب االجتماعية   .3

 املجاملة واالتيكيت   .4

دورة تدريبية يف مهام ووظائف العالقات العامة وتداخلها    .5
 دارات األخرى مع اإل 

 أسس البحث يف العالقات العامة   .6

 اتيكيت الحديث   .7

النظم املتكاملة للعالقات العامة واالعالم والفنون    .8
 التحريرية الصحفية

 ادارة الغضب والتميز فى التعامل مع اآلخرين   .9

 قات العامة تنمية املهارات السلوكية يف إدارة العال  .10

 تنمية مهارات العالقات العامة واالتصاالت االدارية   .11

 تقنيات البث اإلعالم الرقمي والتلفزيوني  .12

 المي ورشة عمل االتصال التسويقي والتخطيط االع  .13

 إدارة الفعاليات واملؤتمرات  .14

 األخصائي املعتمد يف العالقات العامة   .15

 العالقات العامة ومهارات اإلعالم  .16

 املسؤولية االجتماعية للشركات  .17

 حمالت العالقات العامة: من التخطيط وحتى التنفيذ   .18

 

 إدارة التواصل عند األزمات   .19

 أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال   .20

 االدارة االستراتيجية املتقدمة للعالقات العامة واالعالم   .21

 قواعد البروتوكول واإليتيكيت االدارة املتقدمة للمراسم و  .22

هندسة العالقات العامة وتنظيمها وفق معايير الجودة    .23
 العاملية 

 التقديم واإللقاء املؤثر والتميز الخطابي  .24

 تحليل املعلومات وتوجيهها   .25

االبداع يف إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل    .26
 م االعال

 االدارة املتقدمة للعالقات العامة واالتصال الجماهيري   .27

املهارات املتقدمة يف االتصال وفن التعامل وخدمة    .28
 الجمهور 

 العالقات الدبلوماسية وأصول االتيكيت   .29

اتقان البروتوكول التنفيذي والعالقات العامه وادارة    .30
 املناسبات 

 املستقبل والخدمات الذكية  االدارة الذكية ادارة  .31

 املهارات االستراتيجية للتميز القيادي واإلدارة االبداعية   .32

أحدث ممارسات املنظومة املتكاملة الدارة عالقات العمالء    .33
CRM 

التخطيط واإلعداد للمفاوضات ودبلوماسية التفاوض    .34
 الفعالة
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 2023لعام  الصحة والسالمة والبيئة خطة تدريب  -07
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة  .1

 املتقدمتكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني   .2

 معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبرات   .3

 الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط الدارة الطوارئ  .4

 التنفيذية  ادارة انظمة السالمة والصحة املهنية واعداد الخطط  .5

 التخطيط البيئي و تقييم االثار البيئية و قوانين حماية البيئة   .6

 الوقاية والسيطرة ورصد املخاطر وتحليل الحوادث   .7

 ات اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهار  .8

 التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة املهنية وإعداد التقارير  .9

 تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر  .10

 إدارة التأمين الطبي   .11

12.  OSHA معايير إدارة السالمة والصحة املهنية : 

 استجابة الفرق األمنية للحاالت الطارئة   .13

 كيف تكون قائدا لقسم الصحة والسالمة   .14

 الصحة والسالمة والبيئة   .15

 األمن الصناعي والسالمة املهنية يف تخزين املشتقات البترولية   .16

 السالمة واالدارة اآلمنة للنفايات الخطرة   .17

 األمن الوقائي والسالمة املهنية ومنع الخسائر  .18

 هندسة االمن والسالمة والصحة املهنية   .19
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 2023لعام  املخازن واملشترياتخطة تدريب  -08
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات الشراء االستراتيجية   .1

االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واملناقصات وادارة    .2
 عقودها 

التقنيات الحديثة للتخطيط واملحاسبة والرقابة ىلع    .3
 املخازن واملشتريات

 جستية وتشغيل وإدارة املستودعات اإلدارة اللو  .4

 اإلدارة اللوجستية وأساسيات عملية الـشراء   .5

التخطيط االستراتيجى وتنفيذ عمليات التموين من خالل    .6
 الشبكة اللوجستية 

 التخطيط الفعال إلدارة أعمال اللوجستيات   .7

ل اإلمداد  التقنيات املتقدمة يف إدارة الوجستيات وسالس  .8
 واملخاطر

 املفاهيم األساسية يف إدارة نظام الوجستيات   .9

 املنهج العلمي والعملي فى التخلص من املخزون الراكد  .10

تنظيم وإدارة املخازن واملستودعات يف املؤسسات    .11
 الحكومية 

أحدث املمارسات يف إدارة املشتريات إمدادات الطلب    .12
 وإدارة املخازن

ييس أداء ورقابة املخزون وأفضل  إدارة املخازن ومقا  .13
 املمارسات الحديثة للتعامل مع املوردين

 اإلبتكار واالبداع يف ادارة املخازن املواد واملخزون الراكد   .14

 اإلتجاهات الحديثة يف إدارة املخازن واملشتريات  .15

 

اإلتجاهات الفنية املتقدمة يف إدارة املخازن والتحكم    .16
 باملخزون الكترونيا 

اإلدارة الفعالة للمخازن واملستودعات وتحليل وجرد    .17
 خزونامل

 االدارة الفعالة للمستودعات واملخازن ونقطة إعادة الطلب   .18

 األنظمة اآللية يف املستودعات ومراقــبة املخزون   .19

 أساليب إدارة املخازن واملشتريات يف ظل متطلبات اإليزو   .20

مة التخزين وتكنولوجيا  التميز يف إدارة املخازن وسال  .21
 تحسين قوائم الجرد 

 التقنيات املستخدمة للرقابة ىلع املخزون و إدارة املواد  .22

 األساليب الحديثة إلدارة املخازن واملوارد واملخزون الراكد   .23

 وتكنولوجيا التخزين  االدارة املتقدمة للمخازن  .24

 التميز واإلبداع يف إدارة املخازن واملشتريات   .25

 اإلدارة اللوجستية وعالقتها يف إدارة املخازن  .26

 األصناف التالفة والراكدة وبطيئة الحركة يف املخازن  .27

 ونالرقابة ىلع عمل املخازن واملخز  .28

 حركة املخزون بين املخازن الفرعية يف الشركات   .29

 تموين املخازن ودعم أداء العاملين فيها   .30

فن الرقابة ىلع املخزون واألساليب الحديثة املتبعة يف    .31
 إدارة املستودعات 

 مناولة املواد واالتجاهات الحديثة يف العمليات اللوجستية   .32
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 2023لعام  الهندسة وأعمال الصيانة خطة تدريب  -09
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - اإلدارة االستراتيجية والتخطيط يف الشبكة اللوجستية   .19
 النقل واإلمداد 

النظم املتقدمة للصيانة والتخطيط االستراتيجى لعمليات    .20
 ايقاف التشغيل 

 تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات   .21

 االتجاهات املتقدمة للصيانة التشغيلية واعمالها الفنية   .22

النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل    .23
 لغياروالتنبؤ بقطع ا

التقنيات املتقدمة للتشغيل والصيانة املخططة واعداد    .24
 التقارير الفنية باستخدام الحاسب االلى 

 صيانه وتشغيل محطات املياه   .25

التقنيات املتقدمة للتشغيل والصيانة املخططة واعداد    .26
 قارير الفنيةالت

 النظم املتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة   .27

 نظم ادارة الصيانة املتكاملة باستخدام الحاسب اآللي   .28

 مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها   .29

 نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها   .30

ادارة نظم وبرامج الصيانة االوقائية والتنبؤية وتخطيط    .31
 قطع الغيار 

 التخطيط للمشتريات وإدارة املناقصات   .32

 تشغيل وإدارة املستودعات   .33

 

 هندسة املواد والتآكل ملشرفى الصيانة واملشاريع   .1

 تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل األعطال للفنيين   .2

 ادارة نظم جودة الصيانة   .3

واملرافق  النظم والتقنيات املتقدمة فى صيانة املنشآت   .4
 وسالمة األصول 

 إدارة وتطوير عمليات الصيانة   .5

 تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة   .6

 تطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف   .7

اعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص    .8
 املوارد 

9.  OSHA معايير إدارة السالمة والصحة املهنية : 

 إدارة اإلنتاج ومتطلبات مواد التخطيط   .10

 إدارة الخدمات اللوجستية   .11

 إدارة املخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب: األدوات والتقنيات   .12

 إدارة سلسلة التوريد واملواد  .13

 إدارة مخاطر سلسلة التوريد   .14

 استراتيجيات التفاوض لتحقيق أفضل قيمة شرائية   .15

 قل اإلدارة الناجحة لخدمات األسطول والن  .16

 قيادة وإدارة عالقات املوردين   .17

 التوريدشهادة يف إدارة الخدمات اللوجستية وسالسل   .18
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 شهادة يف إدارة املستودعات   .34

 تطوير عمليات وسياسات إدارة املشتريات واتفاقيات مستوى الخدمة  .35

 منهجية التوريد االستراتيجي ذات السبع خطوات لتحسين قيمة املشتريات   .36

 والرقابة الفعال للمخزون نظام التخطيط   .37

 أساسيات الشراء  .38

 أنظمة طاقة املوائع: الخصائص امليكانيكية والهيدروليكية   .39

 إدارة الصيانة املتقدمة   .40

 إدارة ايقاف وإعادة التشغيل واالنقطاعات   .41

 إدارة وتخطيط املرافق   .42

 التميز واملوثوقية يف املمارسات الهندسية   .43

 املضخات والضواغط: تشغيل وصيانة واكتشاف األعطال وإصالحها   .44

 المة: العملية والتحكم والصيانة واكتشاف األعطال واصالحها املعدات الكهربائية والس  .45

 تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم  .46

 توربينات الغاز: العملية والتكنولوجيا واكتشاف األعطال وإصالحها  .47

 حقيبة أدوات مدراء القطاعات الصناعية   .48

 مخطط الصيانة املعتمد   .49
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 دورة دعم مهارات إدارة املخاطر املصرفية   .15

 دورة رسائل السويفت للحواالت املصرفية   .16

دورة الئحة األعراف الدولية اإللكترونية وقواعد فحص    .17
 مستندات الشحن

( وإعداد القوائم املالية فى القطاع   IFRSدورة مبادئ )   .18
 املصرفى

 دورة إدارة املخاطر وضوابط تقييم محافظ األوراق املالية   .19

 دورة إعداد املوازنات املصرفية   .20

 دورة اإلستثمار فى األوراق املالية   .21

 التحليل املالي يف القطاع املصريف  .22

 آليات مكافحة غسل األموال   .23

 التخطيط والرقابة املالية فى القطاع املصرفى   .24

 األدوات املالية الرئيسية واملشتقة  .25

 تحليل وتقييم مخاطر إدارة األموال  .26

 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف   .27

 Governanceتطبيقات الحوكمة فى القطاع املصرفى   .28

 تطبيقات الكشف عن تزوير املستندات وتزييف العمالت   .29

تطبيقات املحاسبة اإلدارية فى املصارف واملؤسسات    .30
 املالية

 

 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف   .1

وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط    .2
 (  INCOTERMS 2000البيوع الدولية ) 

املحاسبة املتقدمة يف التسويات الجرديه واعداد القوائم    .3
 املالية

 ون مهارات تحصيل الدي  .4

التخطيط املالي والتنبئ وإعداد امليزانيات وتطبيقها    .5
 باستخدام الجداول اإللكترونية 

 إدارة العمليات املالية والتخطيط املالي املتقدم  .6

 تصميم وتحليل القوائم املالية باستخدام الحاسب االلى   .7

وامليزانيات والقوائم  النظم املتقدمة فى املحاسبة   .8
 املالية

 محاسبة التصنيع والتكاليف   .9

إعداد القيود املحاسبية و القوائم املالية والحسابات    .10
 الختامية 

التكاليف  أفضل ممارسات إعداد املوازنات الفعالة ومراقبة   .11
 التشغيلية 

 الرقابة الشاملة ىلع النقدية وإدارة الخزينة  .12

يف املراجعة الداخلية والفحص  املعايير الحديثة   .13
 التحليلي للحسابات 

النظم املتقدمة يف املحاسبة وامليزانيات والقوائم    .14
 املالية
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 املالية املخططة الرقابة املحاسبية لألداء املالي وتحقيق األهداف   .31

 املعايير الدولية الحديثة للرقابة واملراجعة الداخلية   .32

 التدقيق املحاسبى وضبط املخالفات واالحتيال وادارة التحقيقات املالية   .33

 الرقابة والتدقيق ىلع االنظمه املحاسبيه   .34

 ير املالية التنبؤ املالى واعداد امليزانيات والتقار  .35

 النظم املتقدمة يف املحاسبة وتحقيق الرقابة املالية وتقييم االداء   .36

 Microsoft Excelتصميم و تحليل البيانات املالية باستخدام   .37

 تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات اعداد ومراقبة   .38

 كشف االحتيال والوقاية منه يف مجال التأمين   .39

 مكافحة غسيل األموال   .40

 إدارة التعثر اإلئتمانى وحاالت نقص السيولة  .41

 إدارة الفروع املصرفية   .42

 اإلعتمادات املستندية )املستوى األساسى (   .43

 تنمية مهارات الصرافين   .44

 تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر  .45

 خطابات اإلعتمادات الضامنة   .46

 رسائل السويفت لإلعتمادات املستندية وخطابات الضمان والتحصيالت املستندية   .47

 نظم الدفع اإللكترونية والبطاقات اإلئتمانية ومهام تطوير الخدمات املصرفية   .48
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 وضع خطط السالمة واالمن املهني  .17

 اإلرتقاء بنظم األمن ومعاييرها   .18

 اإلشراف األمنى والتفتيش   .19

 التأمين الصحي   .20

 تعامل رجال األمن مع املشكالت واملفاوضات االمنية   .21

التقنيات املتطورة لتحسين مهارات الوعي األمني و    .22
 اإلدراكي

متطلبات التصميم الهندسي للمنشآت لتاليف حدوث    .23
 الحرائق

 الهندسة األمنية إلدارة الطوارئ  .24

 االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الحس األمني   .25

 الوقاية من الحوادث أثناء العمل  .26

 قواعد السالمة العامة   .27

 أنظمة الصحة الوقائية يف أعمال البناء   .28

 الصحة والسالمة املهنية وإدارة املخاطر  .29

 السالمة والصحة املهنية والتقارير ونظم التفتيش   .30

 كيفية الوقاية من الحرائق وفنيات اإلطفاء املتطورة   .31

التخطيط البيئي و تقييم اآلثار البيئية وأسس حماية    .32
 البيئة 

 من الصناعي مهارات وفن ادارة قسم اال  .33

 

 العمليات والتنبؤات األمنية الشاملة   .1

 واجبات إدارة الخدمات الصحية املهنية   .2

 استراتيجيات تأمين املنشآت الصناعية   .3

 أساليب الحماية يف املنشآت النفطية   .4

 مفهوم التحسين املستمر لنظم الصحة والسالمة املهنية   .5

 الوقاية من مخاطر الكهرباء   .6

 الوقاية من التسمم بالغازات  .7

 طرق الوقاية من تصرفات العمل الغير آمنة   .8

 رعاية الصحة املهنية   .9

 كيفية تخزين املواد الكيميائية   .10

 البروتوكوالت العاملية يف السالمة الصناعية   .11

 إدارة السالمة الغذائية وتحليل املخاطر املترتبة عليها   .12

 أسس برامج السالمة املهنية   .13

تطوير ورفع كفاءة انظمة االمن والسالمة وتنفيذ معايير    .14
 الجودة

االستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس    .15
لتفكير الذهني )أمن البنوك واملؤسسات  األمني وا
 ( املصرفية

تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إلطفاء الفني    .16
 املتقدم
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 القيادة و التخطيط و واملهارات التنظيمية الدارة عمليات الطوارئ واالنقاذ واالخالء   .34

 تخطيط وإدارة أنظمة األمن والسالمة املتكاملة ومنع الخسائر  .35

 الهندسة األمنية لتأمين املنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط الدارة الطوارئ  .36

 والرقابة األمنية   التفتيش  .37

 كشف االحتيال والوقاية منه يف مجال التأمين   .38

 مكافحة غسيل األموال   .39

 أمن وإدارة السحابة : أفضل املبادئ والتطبيقات   .40

 الجنائيات والتحقيقات الرقمية   .41

 إدارة أنظمة األمن والسالمة   .42

 استجابة الفرق األمنية للحاالت الطارئة   .43

 األمن الصناعي والسالمة املهنية يف تخزين املشتقات البترولية   .44

 ادارة األمن والتخطيط الوقائي لحماية االصول   .45

 ة السالمة واالدارة اآلمنة للنفايات الخطر  .46

 األمن الوقائي والسالمة املهنية ومنع الخسائر  .47

 الجدارة االدارية والفنية ملشريف االمن والسالمة   .48

 ة هندسة االمن والسالمة والصحة املهني   .49

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/399
https://www.nbctraining.com/p-ar/398
https://www.nbctraining.com/p-ar/396
https://www.nbctraining.com/p-ar/394
https://www.nbctraining.com/p-ar/224
https://www.nbctraining.com/p-ar/223
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/120
https://www.nbctraining.com/p-ar/45
https://www.nbctraining.com/p-ar/44
https://www.nbctraining.com/p-ar/43
https://www.nbctraining.com/p-ar/42
https://www.nbctraining.com/p-ar/41
https://www.nbctraining.com/p-ar/40
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 تطوير استراتيجيات إدارة العقود وتقييم املناقصات   .1

 املهارات الحديثة إلعداد العقود اإلدارية وتجنب األخطاء الشائعة   .2

 القانون اإلداري وتطبيقاته يف منظومات اإلدارة الحديثة   .3

 العقود وااللتزامات التعاقدية تقييم وقياس فعالية إدارة   .4

 األستراتيجيات التعاقدية املتقدمة والتفاوض ىلع العقود واملطالبات   .5

 االتجاهات املتقدمة يف مراجعة العقود واملسؤولية التعاقدية  .6

 كتابة العقود وتجنب املنازعات القانونية   .7

 ية القانونية صياغة العقود التجارية واحكامها من الناح  .8

 االستراتيجيات املتقدمة لتخطيط واعداد العقود واملناقصات   .9

 االتجاهات املتقدمة ألنظمة املشتريات واملناقصات وادارة عقودها  .10

 التقنيات وأفضل املمارسات يف صياغة و تدقيق وتحليل العقود  .11

 االستراتيجيات املتقدمة يف التحكيم والتفاوض واعداد العقود  .12

 لتغيرية واملطالبات العقدية والتحكيم بشأنهاإدارة العقود واالوامر ا  .13

 ادارة املخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل املنازعات  .14

 استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من املخاطر املالية والقانونية   .15

 إدارة عقود الفيديك تطبيق عملي لعقود الفيديك   .16

 إدارة املطالبات العقدية   .17

 إعداد العقود وكتابة نطاق العمل  .18

 النجاح يف التفاوض حول العقود  .19

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/733
https://www.nbctraining.com/p-ar/722
https://www.nbctraining.com/p-ar/458
https://www.nbctraining.com/p-ar/457
https://www.nbctraining.com/p-ar/456
https://www.nbctraining.com/p-ar/455
https://www.nbctraining.com/p-ar/349
https://www.nbctraining.com/p-ar/347
https://www.nbctraining.com/p-ar/346
https://www.nbctraining.com/p-ar/342
https://www.nbctraining.com/p-ar/339
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/330
https://www.nbctraining.com/p-ar/222
https://www.nbctraining.com/p-ar/117
https://www.nbctraining.com/p-ar/116
https://www.nbctraining.com/p-ar/114
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 إدارة املخاطر واملحاسبة يف البلدية   .1

 الدعم التقني للبلدية وإدارة املشاريع  .2

 اإلدارة االستراتيجية واألداء وإعداد امليزانية يف البلديات   .3

 ارية إدارة املحفظة االستثم   .4

 تنمية القدرات القيادية للبيع بالتجزئة  .5

 دليل وعملية إدارة املخاطر   .6

 مخاطر ومسؤوليات أصحاب العمل  .7

 إدارة املخاطر وحوكمة الشركة   .8

 اإلدارة التنفيذية   .9

 كيفية االستثمار باألصول الثابتة  .10

 تحديد املخاطر الناجمة عن قرارات االستثمار  .11

 إدارة فريق العمل وتنميته وقيادته   .12

 مبادئ اإلدارة للمدراء حديثي التعيين   .13

 كيفية إدارة املشاريع  .14

 مهارات التفاوض التجاري   .15

 إدارة العملية التجارية   .16

 األدوار واملهارات - إدارة املكتب   .17

 مبادئ حل املشكالت واتخاذ القرارات   .18

 اإلدارة املتقدمة للمشاريع  .19

 

 والرقابة الناجحة دورة تدريبية يف التخطيط والتنظيم    .20

 وضع وتنفيذ خطة العمل  .21

 دبلوم ادارة املشاريع االحترافية  .22

 التخطيط االستراتيجي الحديثة ألعمال التشغيل والصيانة   .23

النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل    .24
 والتنبؤ بقطع الغيار

باستخدام الحاسب  ادارة نظم وبرامج الصيانة االوقائية   .25
 االلى

 تخطيط وتصميم ومتابعة املشروعات الفنية والهندسية   .26

 االدارة املتقدمة للمشاريع وعقودها   .27

ورفع  االدارة املتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة   .28
 كفائتها 

التوجه االدارى املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط    .29
 االجراءات 

تمكين و حفز والهام االخرين و قيادة املواقف الصعبة    .30
 واألزمات 

 مهارات اإلتصال والتفاوض املتقدمة  .31

املهارات اإلشرافية املتقدمة وتعزيز البيئة االبداعية فى    .32
 العمل

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/683
https://www.nbctraining.com/p-ar/682
https://www.nbctraining.com/p-ar/681
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/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
https://www.nbctraining.com/p-ar/450
https://www.nbctraining.com/p-ar/450
https://www.nbctraining.com/p-ar/449
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/434
https://www.nbctraining.com/p-ar/434
https://www.nbctraining.com/p-ar/427
https://www.nbctraining.com/p-ar/427
https://www.nbctraining.com/p-ar/426
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/424
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 مهارات واستراتيجيات القيادة العملية والتخطيط وادارة األزمات  .33

 افضل املمارسات والتميز فى القيادة وادارة األداء والتوجيه النجاز االهداف   .34

 قيادة مجموعات العمل , بناء روح املبادرة وتطوير االبداع فى الفرق  .35

 ناجحة لألعمال  اجراءات تقييمات   .36

 التقنيات الفعالة يف إعداد التقارير وتحليل بيانات األعمال   .37

 إدارة مخاطر املؤسسات   .38

 Microsoft Projectإدارة املشاريع باستخدام برنامج   .39

 PRINCE2إدارة املشاريع باستخدام منهجية   .40

 إدارة مخاطر املشروع   .41

 إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى  .42

 اتقان مقاييس نجاح املشروع ومؤشرات األداء الرئيسية ولوحات التحكم   .43

 اإلدارة الفّعالة ملشاريع تقنية املعلومات   .44

 تأسيس وإدارة مكتب إدارة املشاريع  .45

 ( PMPأخصائي إدارة املشاريع )  .46

 أخصائي إدارة مخاطر املشاريع   .47

 مهارات إدارة املشاريع  .48

 التخطيط االستراتيجي   .49

 اختيار وتعيين الكفاءات للوظائف العليا والقيادية   .50

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/422
https://www.nbctraining.com/p-ar/419
https://www.nbctraining.com/p-ar/416
https://www.nbctraining.com/p-ar/301
https://www.nbctraining.com/p-ar/294
https://www.nbctraining.com/p-ar/227
https://www.nbctraining.com/p-ar/153
https://www.nbctraining.com/p-ar/152
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/145
https://www.nbctraining.com/p-ar/143
https://www.nbctraining.com/p-ar/47
https://www.nbctraining.com/p-ar/46
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 2023لعام  النفط والغازخطة تدريب  -14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحص اآلبار النفطية والغازية   .18

 مشاكل الحفر  .19

 طباقية املتتابعات   .20

 تكنولوجيا حفر اآلبار العميقة   .21

 تكنولوجيا حفر اآلبار الغازية   .22

 تكنولوجيا سوائل الحفر  .23

 جيوفيزياء الجس البئري   .24

 حساب املخزون النفطي والغازي  .25

دراسات الجدوى الفنية االقتصادية ملشاريع التصفية    .26
 ديدة والتوسعات الج

دور سوائل الحفر يف تجنب ومعالجة مشاكل الحفر    .27
 والعمليات 

 صيانة معدات الحفر وأهميتها   .28

 طرق تحضير سوائل الحفر الزيتية والبوليميرية   .29

 عمليات إنتاج النفط والغاز  .30

 تكنولوجيا الحفر الحديثة  .31

 تكنولوجيا تسميت اآلبار   .32

 تقييم النفط الخام واملنتجات النفطية   .33

 املكمنية تكامل املعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية و  .34

 

 تقييم التكوينات الجيولوجية   .1

 تقنية الحفر  .2

تفسير املجسات واستخداماتها لتقييم االحتماالت    .3
 النفطية 

تطبيقات يف السيطرة ىلع اندفاع اآلبار النفطية    .4
 والغازية

 تراتغرافية والبالينوجية تطبيقات املضاهات البايو س   .5

 تشغيل املرافىء النفطية   .6

تحليل األحواض الرسوبية وأهميته يف استكشاف النفط    .7
 والغاز

 باستخدام أسلوب تحليل نودال تحديد اإلنتاج   .8

 تأثير العوامل الجيوديناميكية ىلع املكامن النفطية   .9

 إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي   .10

 الوحدات التشغيلية وتعقيد املصايف   .11

 النفط الخام واملنتجات النفطية  .12

 املصايف البتروكيماوية   .13

 ( 3dاملسح الزلزالي املجسم )  .14

 املرافق والخدمات الفنية يف الصناعة النفطية   .15

 الطرق الجيوفيزيائية يف االستكشاف النفطي   .16

 السيطرة ىلع حركة توزيع املنتجات النفطية   .17

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/584
https://www.nbctraining.com/p-ar/583
https://www.nbctraining.com/p-ar/582
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/576
https://www.nbctraining.com/p-ar/575
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/565
https://www.nbctraining.com/p-ar/564
https://www.nbctraining.com/p-ar/564
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/561
https://www.nbctraining.com/p-ar/560
https://www.nbctraining.com/p-ar/559
https://www.nbctraining.com/p-ar/558
https://www.nbctraining.com/p-ar/557
https://www.nbctraining.com/p-ar/556
https://www.nbctraining.com/p-ar/555
https://www.nbctraining.com/p-ar/554
https://www.nbctraining.com/p-ar/553
https://www.nbctraining.com/p-ar/551
https://www.nbctraining.com/p-ar/549
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السيطرة النوعية ومعالجة النضوحات والتلوث    .48
 املستودعات النفطية 

 السيطرة الجيولوجية أثناء عمليات الحفر  .49

 الجيولوجيا التركيبية ودورها يف االستكشاف النفطي   .50

 ستكشاف النفطي الجيوكيمياء ودورها يف عمليات اال   .51

 التكنولوجيا الحديثة يف عزل املياه الطبقية   .52

 التشغيل السليم ملعدات املصايف  .53

 التحسس الذاتي وتطبيقاته   .54

 االستكشاف الزلزالي النفطي  .55

 االستخالص املدعم   .56

 االصطياد وإصالح أنابيب التبطين  .57

 أساسيات تصنيع النفط   .58

 الصمامات يف الصناعات البترولية   .59

 تحويل الوقود من سائل إلى غازات طبيعية   .60

 

 أساليب إنعاش املكامن الكلسية  .35

 استصالح اآلبار  .36

 استكشاف واستغالل الرواسب النفطية   .37

 استكشاف وتقييم الحقول النفطية   .38

 إكمال اآلبار النفطية والغازية   .39

 أساسيات النفط والغاز   .40

األمن الصناعي والسالمة املهنية يف تخزين املشتقات    .41
 البترولية 

 الصناعات البترولية  تكنولوجيا األنابيب يف   .42

 عمليات معالجة البترول الخام   .43

 إدارة املكامن النفطية   .44

 إدارة وتشغيل مستودعات النفط واملنتجات النفطية   .45

 إدراة وبرمجة مشاريع الحفر واالستصالح   .46

 أساسيات الكيمياء العضوية والهيدروكاربوئية   .47

 

https://www.nbctraining.com/p-ar/548
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
https://www.nbctraining.com/p-ar/537
https://www.nbctraining.com/p-ar/536
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/142
https://www.nbctraining.com/p-ar/45
https://www.nbctraining.com/p-ar/45
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
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 جودة الخدمات الصحية   .1

 رعاية الصحة املهنية   .2

 معايير األمن والسالمة البيولوجية وتوكيد الجودة فى املعامل واملختبرات   .3
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 تطبيقات التحول الرقمي األمن السيبراني  .16

 التحول الرقمي وإدارة امللفات   .17

 التسويق و وسائل اإلعالم االجتماعية   .18
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 ورشة العمل املتقدمة يف التسويق الرقمي   .8

بيانات   التقنيات الفعالة يف إعداد التقارير وتحليل  .9
 األعمال 

اجراء التدقيق وكشف االحتيال باستخدام تكنولوجيا    .10
 املعلومات

شهادة يف مجال تخطيط التعايف من كوارث    .11
 تكنولوجيا املعلومات 

 أفضل املبادئ والتطبيقات أمن وإدارة السحابة :   .12
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 مراقبة املستندات وإدارة السجالت   .14
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