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NNC Academy Sep. Oct. Nov. Dec. 2018 Plan 
 

 2018لعام ديسمرب  –نوفمرب  –أكتوبر  –سبتمرب    NNCخطة اكادميية 

 نوع النشاط التدرييبمتسلسلة حسب 

 برامج اإلدارة واإلعالم

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCWs11 2 المهارات المتقدمة في قيادة المؤسسات الحديثة-Sep 6-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs10 9 المهارات المتطورة ألعضاء المجالس المحلية-Sep 13-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs09  16 البرنامج المتكامل لمدراء مكاتب اإلدارة العليا-Sep 20-Sep االلمبور/استنبول/الكويت / مسقط كو 

NCWs24  30 الكوارث واالزمات إلدارةتأهيل الكادر االداري-Sep 9-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs16  7 سيجما في تنمية االعمال 6 تإستراتيجياتطبيقات-Oct 11-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs31 7 مهارات التفاوض الفعال للمدراء-Oct 11-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs04 14 تأهيل القيادات والتمكين-Oct 18-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs33  21 النت العالمة التجارية وأسس تحسين السمعة عبر-Oct 25-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs37  21 الجمهور  شكاوىالمهارات المتقدمة للتعامل مع-Oct 25-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs06  28 االساليب المبتكرة لرعاية االبداع والتفوق-Oct 1-Nov / مسقط  كوااللمبور/استنبول/الكويت 

NCWs25 28 العالقات العامة والتكنولوجيا المعاصرة-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs48 4 مهارات التعامل والبيع ألصعب العمالء-Nov 8-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs18 11 االساليب الحديثة لألرشفة اإللكترونية-Nov 15-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs01 18  التقنيات المتطورة في التخطيط وإعداد الموازنات-Nov 22-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs05 25 تشخيص وحلول مشكالت تنفيذ العقود-Nov 29-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs27  2 النظم اآللية وتكاملها في المكتبات تطوير-Dec 6-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs22 9 الجودة الشاملة ومعايير التطوير المؤسساتي-Dec 13-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs26 16 تقنيات خلق بيئة التفكير االبداعي والقيادي-Dec 20-Dec /الكويت / مسقط كوااللمبور/استنبول 

NCWs29  23 واقتصاداتهاترشيد الطاقة-Dec 27-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCWs02 30 تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات المعلومات-Dec 3-Jan  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 
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 الفنية واهلندسية الربامج

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCTp19 2 المراجعة المعتمدة إلدارة السالمة المهنية-Sep 6-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp12  9 المخاطر إلدارةالمفهوم المتقدم-Sep 13-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp13 16 حوادث العمل واالسعافات االولية-Sep 24-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp35  30 للمشاريع الهندسياستراتيجية التعاقد ومفهوم العقد-Sep 4-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp47  7 المائية والمطرقةالشبكات الهيدروليكية-Oct 15-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp43 7 معايير الصحة والسالمة المهنية في الصناعات-Oct 15-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp37  14 للمهندسين  ومكوناتهاالمحطات البخارية-Oct 18-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp45   21 مكوناتها(  –التوربينات الغازية )أنواعها-Oct 25-Oct مسقط  كوااللمبور/استنبول/الكويت / 

NCTp06 21 أسس التحقيق الحديثة في حوادث العمل-Oct 29-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp24 28 التشغيل االمثل لمعدات حقول النفط-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp33 28 نظام  المراقبة والتحكم والسيطرة بالكاميرات-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp41 4 الصحة والسالمة المهنية في الصناعات الغذائية-Nov 8-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp30 11 تنمية مهارات اعداد دراسات الجدوى-Nov 19-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp18  18 للموانئاالختبارات الهيدروليكية-Nov 26-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp42 
السالمة المهنية في النفط  يالمهارات المتقدمة لفن

 والغاز
25-Nov 

3-Dec 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp09 2 اسباب وقوع الحرائق واجراءات منع حصولها-Dec 6-Dec ل/الكويت / مسقط كوااللمبور/استنبو 

NCTp07 9 االدارة الحديثة للموانئ البحرية-Dec 13-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp26  16 االساسيات الحديثة للمحركات الحثية الثالثية-Dec 24-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp21 23 الصيانة الوقائية للمنشآت وفق المنهج األوروبي-Dec 31-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCTp29 ) 30 الصحة والسالمة المهنية اإلنشائية ) األوشا-Dec 3-Jan  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

 

 برامج املاجستري املهين املصغر

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCPm05 7 الماجستير المصغر في  ادارة المكاتب-Oct 15-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCPm08 
ماجستير االعالم الرقمي المصغر 

Mini MBA DM 
4-Nov 

12-Nov 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCPm04 
 Mini  المهنيماجستير إدارة األعمال 

MBA in BA 
18-Nov 

26-Nov 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 
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NCPm09 
 Mini المهنيماجستير العالقات العامة 

MBA in PR 
25-Nov 

3-Dec 
 ر/استنبول/الكويت / مسقط كوااللمبو

NCPm11 
ماجستير االدارة االلكترونية المصغر 

Mini MBA EM 
9-Dec 

17-Dec 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCPm07  المعتمد  الحكوميالمديرCPM 16-Dec 24-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

 

 الربامج املالية واملصرفية

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCFp21  2 النظم ومراجعة الداخلياألساليب الحديثة للتدقيق-Sep 6-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp22  9 الدولية لالعتمادات المستندية واالعرافالقواعد-Sep 13-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp43 16 المهارات الحديثة للتدقيق والتفتيش المالي واالداري-Sep 20-Sep  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp23 30 المراجعة والتدقيق ودورهما في اتخاذ القرارات-Sep 4-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp03  7 والنماذج المترتبة عليه الضريبيالفحص-Oct 11-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp14 7 المهارات المتقدمة للمدير المالي المعاصر-Oct 11-Oct وااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط ك 

NCFp16 14 تمويل المنشأة ووسائل التمويل-Oct 18-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp06 
البرنامج المتكامل في المشتريات وإدارة 

 المستودعات
21-Oct 

25-Oct 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp45  21 بيئة التصنيع  فيانحرافات الموازنات التخطيطية-Oct 25-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp44  28 القرار لمتخذيالمؤشرات المالية لتحليل قائمة الدخل-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp38  28 التحليليكشف المصروفات-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp32 4 االسس الحديثة للمراجعة الداخلية-Nov 8-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp04 11 المعالجة المحاسبية لألصول والمشاكل المرتبطة بها-Nov 15-Nov  مسقط  /كوااللمبور/استنبول/الكويت 

NCFp30  18 النسب والمؤشرات المالية باستخدامالتحليل المالي-Nov 22-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp02 
التقارير المالية في تحقيق  ودورالتحليل المالي 

 الرقابة
25-Nov 

29-Nov 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp17 2 قائمة المركز المالي مفهومها ومؤشراتها المالية-Dec 6-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp07  9 البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية-Dec 13-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp11 16 التحليل المالي لمصادر واستخدامات الموارد-Dec 20-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp40 23 االسس الحديثة لتقويم المحفظة المالية-Dec 27-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCFp25  30 وفق معايير المحاسبة الدولية االستثمارمحاسبة-Dec 3-Jan  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 
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 برامج املدراء والقادة

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCLp18 2 استراتيجيات التفوق على المنافسين-Sep 6-Sep الكويت / مسقط /كوااللمبور/استنبول 

NCLp24 7 نظم تخطيط الموارد البشرية واالدارة االستراتيجية-Oct 11-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp20 14 التطوير االستراتيجي والقيادة االستراتيجية-Oct 18-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp14 21 صياغة استراتيجيات المستقبل وقيادة التطوير للقادة-Oct 25-Oct  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp07 28 صياغة استراتيجيات المستقبل وتنفيذها وتقييمها-Oct 1-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp27 4 اعداد وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية-Nov 8-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp12 11 اعداد وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية-Nov 15-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp25  18 القيادة االستراتيجية وادارة المؤسسات لتحقيق الريادة-Nov 22-Nov  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp08  25 االستراتيجيةنظم تخطيط الموارد البشرية واالدارة-Nov 29-Nov استنبول/الكويت / مسقط /كوااللمبور 

NCLp13  2 األداء وقياسالتخطيط االستراتيجي-Dec 6-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp17 
استراتيجيات التميز المؤسسي في االدارة 

 ومستلزمات تنفيذها
9-Dec 

13-Dec 
 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLP 
44 

 Dec-16 سيناريوهات رسم المستقبل والتفكير االستراتيجي
20-Dec 

 كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp05 23 المهارات المتقدمة للتفكير االستراتيجي للقادة-Dec 27-Dec  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

NCLp11 30 نظرية االدارة الحية واستراتيجيات التطوير المستديم-Dec 3-Jan  كوااللمبور/استنبول/الكويت / مسقط 

 

 التخصصية برامج الدبلومات املهنية

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCPd22 2 دبلوم في إدارة المواد واللوجستيات-Sep 29-Feb استنبول 

NCPd19   7 األداء وتقييمدبلوم في التخطيط االستراتيجي-Oct 6-Nov استنبول 

NCPd28 14 دبلوم إدارة الموارد البشرية-Oct 13-Nov استنبول 

NCPd23 21 دبلوم النظم واالستراتيجيات االدارية المعاصرة-Oct 19-Jan استنبول 

NCPd26  28 المالية والمراجعةدبلوم المحاسبة-Oct 26-Jan استنبول 

NCPd18 4 القيادة ومحددات القيم الشخصية  وجودتها-Nov 2-May استنبول 

NCPd14 18 دبلوم الشؤون المالية واإلدارية-Nov 16-May استنبول 

NCPd13   2 االستراتيجيةدبلوم في  اإلدارة-Dec 17-Dec استنبول 

NCPd10   9 اإلدارة االلكترونيةدبلوم في-Dec 6-Jun استنبول 

NCPd07  16 دبلوم إدارة المشاريع-Dec 13-Jun استنبول 
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NCPd03  23 دبلوم السالمة المهنية-Dec 20-Jun استنبول 

 

 املؤمترات

 تاريخ البدء اسم النشاط الرمز
تاريخ 
 االنتهاء

 المكان 

NCAc11 
المؤتمر السنوي العربي الخامس حول 

 الحكومات الذكية
7-Oct 

11-Oct 
 استنبول

NCAc12 
المؤتمر السنوي العربي التاسع لتقييم 

 األداء األكاديمي
4-Nov 

8-Nov 
 استنبول

NCAc01 
الملتقى العربي التاسع لمتخصصي 

 العالقات العامة
18-Nov 

22-Nov 
 استنبول

NCAc03 
الملتقى السنوي العربي الثالث عشر 

 للمدربين
25-Nov 

29-Nov 
 استنبول

NCAc02 
الملتقى العربي الخامس للتخطيط 

 العمراني وإدارة المدن
9-Dec 

13-Dec 
 استنبول

NCAc07 
الملتقى العربي الثامن للمحللين والمدراء 

 الماليين
16-Dec 

20-Dec 
 استنبول

  

 فضالً اضغط هنا للحجز و التسجيل
 

 فريقنا في خدمتكم لجميع متطلباتكم التدريبية

nncacademy@gmail.com 
info@nncacademy.com 

Zena Omari 
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