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عد(  اإللكرتونيةالتفاعلية  قائمة الربامج التدريبية
ُ
 )عن ب

نفذها املعهد خالل 
ُ
 2021ديسمرب -األشهر أكتوبر التي سي

 

 املدرب فرتات االنعقاد الربنامج
 أشرف العربي د. 2021/10/6 2021/10/4 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وسياساتها .1

 هنواف أبو شمال د. 2021/10/6 2021/10/4 التخطيط االقتصادي واالجتماعيمراحل وأساليب  .2

 ةانتصار املضاحك د. 2021/10/13 2021/10/11 القيادة اإلبداعية والتميز املؤسس ي .3

 طارق الغريب د. 2021/10/13 2021/10/11 التخطيط االستراتيجي في القطاع التربوي  .4

 بلقاسم العباس د. 2021/10/27 2021/10/25 األزماتسياسات التعافي االقتصادي في ظل  .5

 د. فهد الفضالة 2021/10/27 2021/10/25 آليات تطوير إدارات التدريب في القطاع العام .6

 د. ايهاب مقابله 2021/10/27 2021/10/25 تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة .7

 د. محمد باطويح 2021/11/3 2021/11/1 اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي وقضايا التنمية .8

 د. جاسم الجزاع 2021/11/3 2021/11/1 طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام .9

 د. نواف ابو شماله 2021/11/3 2021/11/1 سياسات تنمية القطاع الخاص .10

 د. علم الدين بانقا 2021/11/10 2021/11/8 سياسات وبرامج تخفيف الفقر .11

استراتيجيات وأساليب ترويج الفرص االستثمارية واستقطاب  .12

 االستثمار األجنبي املباشر
 د. عوني الرشود 2021/11/10 2021/11/8

 د. بلقاسم العباس 2021/11/10 2021/11/8 مهارات بناء وتحليل املسوحات امليدانية .13

 د. إيهاب مقابله 2021/11/17 2021/11/15 لدعم املؤسس ي للمشروعات الصغيرة واملتوسطةا .14

 د. فهد الفضالة 2021/11/17 2021/11/15 تقييم النشاط التدريبي وقياس العائد من التدريب .15

 د. أشرف العربي 2021/11/17 2021/11/15 البيئة والتنمية املستدامة وتقييم األثر البيئي .16

 د. فيصل املناور  2021/11/24 2021/11/22 إلصالح اإلداري واملؤسس ي وقضايا التنميةا .17

 د. محمد باطويح 2021/11/24 2021/11/22 تحديات العوملة والتكتالت اإلقليمية .18

 د. محمد أمين لزعر 2021/11/24 2021/11/22 مهارات تحليل البيانات وإعداد التقارير االقتصادية الكلية .19

 د. وليد عبدمواله 2021/12/1 2021/11/29 التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة .20

 د. علم الدين بانقا 2021/12/1 2021/11/29 السياسات والبرامج الداعمة القتصاد املعرفة .21

 د. فيصل املناور  2021/12/1 2021/11/29 طرق وأساليب إدارة املخاطر االجتماعية .22

 أمين لزعرد. محمد  2021/12/8 2021/12/6 إعداد الخرائط االستثمارية .23

 ةد. فهد الفضال 2021/12/8 2021/12/6 أساسيات التدريب .24

 د. نواف ابو شماله 2021/12/8 2021/12/6 مهارات تحليل مؤشرات سوق العمل .25

 د. عوني الرشود 2021/12/15 2021/12/13 طبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي في القطاع الحكوميت .26
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 املدرب فرتات االنعقاد الربنامج
 د. أشرف العربي 2021/12/15 2021/12/13 والتنميةالتدفقات املالية الرسمية  .27

 د. ايهاب مقابله 2021/12/15 2021/12/13 إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .28

 د. عوني الرشود 2021/12/22 2021/12/20 التخطيط االستراتيجي .29

 د. محمد باطويح 2021/12/22 2021/12/20 سياسات واستراتيجيات إدارة املعرفة في املؤسسات .30

 د. محمد أمين لزعر 2021/12/22 2021/12/20 مهارات تحليل التقارير االقتصادية املحلية واإلقليمية والدولية .31

 د. بلقاسم العباس 2021/12/22 2021/12/20 سياسات التجارة الدولية والتنمية .32

 

 : اتمالحظ

 إلى الساعة  10:00 من الساعةيتم عقد البرامج التدريبية  -
ً
  12:45صباحا

ً
 بتوقيت دولة الكويت.ظهرا

 تدريبي على شهادة تدريب عند اجتيازه ملتطلبات املشاركة.الامج نبر اليحصل املشارك في  -

=============================== 

 

عد(الروابط اإللكرتونية ملتعلقة باملشاركة يف 
ُ
 الربامج التدريبية التفاعلية اإللكرتونية )عن ب

 2021 ديسمرب –لألشهر أكتوبر 

 
 التدريبية: باألنشطة لالشتراك املتدرب: دليل -

 

api.org/ar/announcement.aspx?key=1057-http://www.arab 

 :ُبعد( عن )التدريب اإللكترونية التفاعلية التدريبية للبرامج التسجيل نموذج -

 
http://www.arab-api.org/ar/online_training_registration.aspx 

 

 ُبعد(: عن )التدريب االلكترونية التفاعلية التدريبية األنشطة في للمشاركة املتبعة واإلجراءات العامة القواعد -
 

 

http://www.arab-api.org/images/uploadpdfs/online-reg-rules.pdf 
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