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إىل  واهتامماته،وميله  اتجاهاته  املعريف،وامناط  اسلوبه  هي:  املتعلم  يف  جوانب  اربعة  التعلم  اسلوب  يشمل 
دون  محدده  تعلم  اسرتاتيجيات  استخدام  إىل  وميله   ، تعلمه  المناط  املطابقه  التعلم  مواقف  عن  البحث 

غريها. واساليب التعلم متشعبة كثرية االبعاد فهي خليط من عنارص معرفية وانفعالية وسلوكية.
التعلم  اسلوب   : اهمها  التعلم  الساليب  االبعاد  من  كبري  عدد  عىل  التعرف  من  الباحثون  متكن  وقد 
املستقل عن املجال مقابل املعتمد عىل املجال،واسلوب النصف االمين للدماغ مقابل النصف االيرس 
العاطفي  النمط  مقابل  التفكريي  النمط  االنتفاع،واسلوب  (الرتوي)مقابل  التأمل  ،واسلوب 
واالحساس مقابل الحدس ،والحكم مقابل االدراك والتفكري املرن مقابل التفكري املقيد والتبسيط 

مقابل التعقيد... الخ .
وتتنوع اساليب التعلم ايضا من اساليب التعلم الجمعي إىل اساليب التعلم الفردي إىل اساليب 
التعلم يف مجموعات صغريه وكذلك فهي تتنوع من اساليب التعلم املبارش إىل اساليب التعلم 

عن بعد إىل اساليب التعلم بالحاسوب إىل غري ذلك من اساليب التعلم.
ويعترب تصميم التدريب فن من الفنون بقدر ما هو علم. عىل أية حال، هذا ال يعني 
بأنُه يجب أن نتخىل عن املحاولة الكتشاف كم املدة املستغرقة لتطوير ساعة واحدة 
من التدريب . وميكن أن يتم تطبيق املعايري والتدابري العلمية كإجراءات توجيهية 
أولية. وبوجود بعض أنواع املعايري يصبح من املمكن الحصول عىل فكرة عامة عن 
حول  العديد  يختلف  قد  حني  يف  التدريب.  مرشوع  يستغرقه  قد  الذي  الوقت 
لصعوبة  وذلك  قياس  كعصا   " التدريب  من  واحد  ساعة   " مصطلح  استخدام 

تحديد ما تعنيه ساعة واحدة بالضبط.
وهذا املصطلح شائع ومحط جذب للمدراء الذين يسعون لتخطيط املوارد. 
من  كثري  ويف  باملقارنات.  للقيام  وسيلة  ولكنها  مثالية  ليست  أنها  رغم 
الداخليني  العمالء  يتلقى   ، التدريب  تطوير  عن  يُسأل  عندما  األحيان 
والخارجيني هذِه اإلجابة " إن ذلك يعتمد عىل الظروف املحيطة" وعىل 
الرغم من صّحة ذلك إال هذه اإلجابة ال تساعد يف إعداد ميزانية الوقت 
واملوارد وسنستعرض يف الدورة كافة نظريات التعلم وأساليب تنفيذ 

الربامج والدورات التدريبية.

مقدمة 



أهداف الدورة أوال : الهدف العام :
املشاركني  إكساب  إىل  باإلضافة  جدا  مهم  منهج  التدريب  أن  وكيفية  والتدريب  التعليم  بني  الفرق  املشاركني  فهم 

مهارات التعامل مع اآلخرين من خالل تزويدهم بأهم املفاهيم املرتبطة بفنون التعامل مع املتدربني والعمل عىل رفع 
يتعلق  فيام  تنميتها  و  مهاراتهم  صقل  تحقق  التي  التطبيقية  العملية  التامرين  خالل  من  وفعاليتهم  كفاءتهم 

بعملية اإلتصال وكيفية إدارة العمل تحت ضغط والحفاظ عىل الصورة الذهنية اإليجابية دامئا.
ثانيا : األهداف التفصيلية :

إطالع املشاركني عىل حقيقة التدريب وما هيته.
تدريب املشاركني عىل مهارات وتقنيات التدريب الحديثة

متكني املشاركني من إدارة عملية التدريب بكفاءة وفعالية عالية
فهم ومتكني املشاركني من إعداد الخطط التدريبية وتحقيق اإلستثامر األمثل

إكساب املشاركني مهارات تحليل العالقات اإلنسانية التبادلية يف مكان العمل
إكساب املشاركني مهارات التعامل وتنميتها عىل مختلف املستويات املطلوبة

الفئات املستهدفة:
مديرى إدارة املكاتب والسكرتارية والقامئني عىل إدارة التدريب والتطوير.

مدة االربنامج :
ثالثة أيام

لغة الدورة:
اللغة العربية واستخدام اللغة االنجليزية يف بعض املصطلحات الفنية.



محتوايات الدورة

 الوحدة التدريبية األوىل :
 مقدمة عن إسرتاتيجيات التدريب والتعليم

(Training Approach) التدريب كمنهج للتعلم
أهمية املعرفة يف العملية التدريبية

الفرق بني البيانات، املعلومات ، واملعرفة
أنواع املعرفة (الرصيحة ، الضمنية)

(Education & Training) مقارنة بني التعليم والتدريب
التدريب كإستثامر طويل املدى للمؤسسات الصناعية

(Efficiency & Effectiveness) مفهوم كفاة التدريب وفعاليته
متى نبدأ يف عملية التدريب وماهي أهم العنارص الواجب توافرها

(Training based-Competencies)  التدريب بناءا عىل الجدارات
(Recruitment based-Competencies)  التوظيف بناءا عىل الجدارات

تطبيقات عملية عىل جدارات الوظائف (أمثلة من الهيكل الوظيفي)



محتوايات الدورة

الوحدة التدريبية الثانية :
Training Cycle Model) منظومة العملية التدريبية

(ADDIE) منظومة التدريب
Analysis التحليل
 Design التصميم

 Development التطوير
 Implementation التنفيذ

 Evaluation التقييم
أهمية التفاعل يف العملية التدريبية

األساليب املختلفة لتنفيذ برامج التدريب
(Assessment and Evaluation) الفرق بني التقويم والتقييم

أساليب التقويم للعملية التدريبية
ماذا بعد التقويم والتقييم ......... ؟ األهمية القصوى لذلك



مهارات التخطيط والتنظيم
مفهوم التخطيط والخطة

(Expected Outcomes) العائد املتوقع من الخطة
 أنواع عمليات التخطيط املختلفة وتطبيقاتها

الجدول الزمنى للخطة وأهميته
التنظيم وتنفيذ الخطة (أنواع األنشطة املختلفة)
املعوقات الرئيسية للخطة وكيفية التعامل معها

آليات املراقبة واإلرشاف عىل عمليات التخطيط والتنظيم
أهمية تطبيق مبدأ C’s 3 يف أماكن العمل

أليات قياس فعاليات الخطة والدروس املستفادة منها

الوحدة التدريبية الثالثة :



(Training Needs Analysis – TNA) تحديد اإلحتياجات التدريبية
ملاذا نحدد اإلحتياجات التدريبية

مفهوم اإلحتياجات التدريبية (شخيص أم مؤسيس)
من املسئول عن تحديد اإلحتياجات التدريبية

املحاور األربعة لوضع إحتياجات التدريب
طرق تحديد اإلحتياجات التدريبية (الفرد – العمل – النظم)

مشكالت تحديد اإلحتياجات التدريبية(التحديات)
(SWOT) تطبيق مفهوم التحليل الرباعي

املنهج القيايس الحديث لتحديد اإلحتياجات التدريبية

الوحدة التدريبية الرابعة :



مهارات التطوير الذاتية وأثرها عىل العمل
مفهوم تطوير الذات والثقافة

الثقافة والقيم والسلوك
األبعاد ا ألربعة للذات ( اإلنسان)
اإلتصال ام التواصل (أيهام نفضل)
نظريات التحفيز يف مكان العمل

حل املشكالت وصنع وإتخاذ القرار
Delegation & Authorization التفويض والتعميد

مهارات إدارة الوقت وضبط األولويات
أنواع التغيري وكيفية إدارته

التحكم والعمل تحت الضغط واإلجهاد
الرضاء والوالء الوظيفي يف الرشكات (أفضل منوذج)

الوحدة التدريبية الخامسة :



الوحدة التدريبية السادسة :
مقومات نجاح عملية التدريب والتحديات التى تواجهها

معايري تقييم الربامج التدريبية
املؤرشات الرئيسية لنحاج التدريب

تقييم الخطة التدريبية ومعايري نجاحها
قياس العائد من التدريب ومقارنه باملرصوفات

الطرق واألساليب الحديثة لقياس العائد من التدريب
مراجعة وإعداد وتحديد ميزانيات التدريب

دراسة بعض الحاالت يف مجال األسمدة والكيمياويات
التحديات الحالية واملستقبلية للتدريب يف الصناعات

منوذج التدريب الفعال(تدريب عميل للمشاركني)



ثانيا:
 ورش العمل التطبيقية املهارية املحققة ألهداف 

الوحدة التدريبية
ورش  في  تطبيقي  عملي  وبشكل  المتدرب  سيشارك 
المحققة  المهارات  إكسابه  إلي  تهدف  التدريبية 
على  عمل  ورشة  وستعقد  التدريبية  الوحدة  لKهداف 
إكساب  إلى  تهدف  تعاوني  تعلم  مجموعات  شكل 
المشاركين مهارات تطبيقات فنون التعامل في اQدارة 
بالتركيز على محور إدارة الحوار واالجتماعات والوقت و 

التفاوض في بيئة العمل اQداري .







دكتور مهندس:

 محمد أحمد التمنه

محارضين الدورة:

تخرج الدكتور محمد من كلية الهندســـة قســـم 
١٩٨٤ وإلتحق  هندســـة القوي امليكانيكية عـــام 
مبارشة بهيئة كهرباء مرص ليعمل مهندس تشغيل 
مبحطات توليد الطاقة (البخارية والغازية)،ويف عام 
١٩٩١ إلتحق بالعمل كمهندس تشـــغيل لوحدات 
توليد الطاقـــة وتحلية املياه بالهيئة امللكية للجبيل 
وينبـــع كـــربى املؤسســـات يف اململكـــة العربية 
الســـعودية، ثم تم إختياره لإلرشاف وإدارة قسم 
التدريب الفني والعمل عىل تخريج وتطوير الكوادر 
الوطنية حســـب الخطة املعتمدة ويف ذلك الوقت 
حصل عىل شـــهادة مدرب معتمد من قبل جمعية 
املهندسني امليكانيكني األمريكية (ASME) وبعدها 
حصل عيل شهادة اإلعتامد كمقييم يف مجال العمل 

(Workplace Assessor)
 أختري بعد ذلك ليكون عضوا يف الفريق التأسسيى 
لواحدة من كربى الرشكات الصناعية ) رشكة مرافق 

للجبيل وينبع ( باململكة العربية السعودية لتصميم 
للرشكة.  التطوير  وخطـــط  التدريبية  الربامج  وإعداد 
حصل الدكتـــور محمد التمنه بعـــد ذلك عىل درجة 
 Industrial) الصناعيـــة  اإلدارة  يف  املاجســـتري 
Management) وبعدهـــا عـــىل الدكتوراه يف مجال 
الصناعيـــة  للمؤسســـات  التنظيمـــة  الســـلوكيات 
 (Organizational & Industrial Psychology)
وتخصص يف غلـــم النفـــس الصناعـــي وتأثره عىل 
املؤسســـات الصناعية ، وحصل عىل دورات تدريبية 
متخصصة يف مجال تدريـــب وتطوير املوارد البرشية 
باإلضافـــة إيل املؤمترات الد وليـــة ليجمع يف خرباته 
املتعددة بني املعدات يف املجاالت الصناعية والقامئني 
عىل تشغيل وصيانة وتطوير هذه املعدات من امل وارد 

البرشية والتى تعد حاليا (رأس املال البرشي).  



دكتور :

 إبراهيم مصطفى أحمد معمر

محارضين الدورة:

مدرب معتمد لدى العديد من املراكز التدربية مثل:
• مركز إعداد القادة إلدارة األعامل وزارة االستثامر.

 • مركز األهرام مؤسسة األهرام. –
• املركز الربيطاىن الدوىل للتدريب واالستشارات.

• مركز أتيك للتدريب واالستشارات.

• مركز أكت للتدريب واالستشارات.
• مركز الخربات املهنية للتدريب واالستشارات بتيك.

املؤهالت العلمية :
 ٢٠١١ : دكتوراة إقتصاد مبرتبة الرشف األوىل – جامعة القاهرة .

٢٠٠٧ : ماجستري إقتصاد بتقدير ممتاز جامعة القاهرة . 
٢٠٠٠ : بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.

خـــربة متتد ألكرث من ٩ ســـنوات ىف مجـــال التدريب 
واالستشارات.

-خربة متتد ألكرث من ٨ سنوات ىف مجال التدريس.

-خربة متتد ألكرث من ١٠ ســـنوات يف تصميم وتخطيط 
الربامج التدريبية.

-تصميـــم وتدريب العديـــد من الربامـــج التدريبية 
والنـــدوات والحلقـــات النقاشـــية واملؤتـــم ا رت ىف 

موضوعات منها عىل
سبيل املثال :

١ . القيادة الفعالة.
٢ . مها ا رت العرض والتقديم.

٣ . إعداد وكتابة التقارير.
٤ . اإلدارة بالنتائج.

٥ . إعداد قيادات الصف الثاىن.
٦ . األهـــم أوالً " الجيـــل ال ا ربـــع إلدارة الوقـــت 

واألولويات" .
٧ . املها ا رت السلوكية واإلش ا رفية لإلدارة التنفيذية

٨ . قيادة التغيري.
٩ . القيادة االحت ا رفية ومها ا رت تجنب األخطاء.

١٠ . االبتكار يف حل املشكالت واتخاذ الق ا رر.



دكتور :

 إبراهيم مصطفى أحمد معمر

-خربة متتد ألكرث من ١٠ ســـنوات يف تصميم وتخطيط 
الربامج التدريبية.

-تصميـــم وتدريب العديـــد من الربامـــج التدريبية 
والنـــدوات والحلقـــات النقاشـــية واملؤتـــم ا رت ىف 

موضوعات منها عىل
سبيل املثال :

١ . القيادة الفعالة.
٢ . مها ا رت العرض والتقديم.

٣ . إعداد وكتابة التقارير.
٤ . اإلدارة بالنتائج.

٥ . إعداد قيادات الصف الثاىن.
٦ . األهـــم أوالً " الجيـــل ال ا ربـــع إلدارة الوقـــت 

واألولويات" .
٧ . املها ا رت السلوكية واإلش ا رفية لإلدارة التنفيذية

٨ . قيادة التغيري.
٩ . القيادة االحت ا رفية ومها ا رت تجنب األخطاء.

١٠ . االبتكار يف حل املشكالت واتخاذ الق ا رر.



اليوم األول 2018/12/18
08:00 -  09:00   تسجيل المشاركين  

09:00 -  09:30    إفتتاح الوشة 
       11:45  - 09:30

الوحدة التدريبية األولى:  مقدمة عن إستراتيجيات التدريب والتعليم
  (Training Approach) التدريب كمنهج للتعلم •

• أهمية المعرفة في العملية التدريبية
• الفرق بين البيانات ، المعلومات ، والمعرفة

• أنواع المعرفة   (الصريحة ، الضمنية)
(Education & Training) مقارنة بين التعليم والتدريب •
• التدريب كإستثمار طويل المدى للمؤسسات الصناعية

 ( Efficiency & Effectiveness) مفهوم كفأة التدريب وفعاليته •
• متى نبدأ في عملية التدريب وماهي أهم العناصر الواجب توافرها

(Training based-Competencies) التدريب بناءا  على الجدارات •
(Recruitment based-Competencies) التوظيف بناءا على الجدارات •
• تطبيقات عملية على جدارات الوظائف  (أمثلة من الهيكل الوظيفي)

أستراحة
12:15 – 11:45
15:00 – 12:15

(Training Cycle Model)  الوحدة التدريبية الثانية: منظومة العملية التدريبية
 (ADDIE) منظومة التدريب •

 Analysis التحليل •
 Design التصميم •

Development  التطوير •
 Implementation التنفيذ •

Evaluation التقييم •
•  التفاعل في العملية التدريبية

• اcساليب المختلفة لتنفيذ برامج التدريب
(Assessment and Evaluation) الفرق بين التقويم والتقييم •

• أساليب التقويم للعملية التدريبية
• ماذا بعد التقويم والتقييم ......... ؟ اcهمية القصوى لذلك

الوحدة التدريبية الثالثة: مقدمة عن إستراتيجيات التدريب والتعليم
• مفهوم التخطيط والخطة

(Expected Outcomes) العائد المتوقع من الخطة •
• أنواع عمليات التخطيط المختلفة وتطبيقاتها

• الجدول الزمنى للخطة وأهميته
• التنظيم وتنفيذ الخطة (أنواع اcنشطة المختلفة)
• المعوقات الرئيسية للخطة وكيفية التعامل معها

• آليات المراقبة واoشراف على عمليات التخطيط والتنظيم
• أهمية تطبيق مبدأ C’s 3 في أماكن العمل

• أليات قياس فعاليات الخطة والدروس المستفادة منها

15:00  غداء  

البرنامج 



اليوم الثاني 2018/12/19
       11:45 -  09:00

(Training Needs Analysis – TNA) الوحدة التدريبية الرابعة:تحديد ا@حتياجات التدريبية
• لماذا نحدد اoحتياجات التدريبية

• مفهوم اoحتياجات التدريبية (شخصي أم مؤسسي)
• من المسئول عن تحديد اoحتياجات التدريبية

• المحاور اcربعة لوضع إحتياجات التدريب
• طرق تحديد اoحتياجات التدريبية ( الفرد – العمل – النظم)

• مشكالت تحديد اoحتياجات التدريبية ( التحديات)
(SWO)  تطبيق مفهوم التحليل الرباعي •

• المنهج القياسي الحديث لتحديد اoحتياجات التدريبية

الوحدة التدريبية السادسة: مقومات نجاح عملية التدريب والتحديات التى تواجهها
• معايير تقييم البرامج التدريبية

• المؤشرات الرئيسية لنحاج التدريب
• تقييم الخطة التدريبية ومعايير نجاحها

• قياس العائد من التدريب ومقارنه بالمصروفات
• الطرق واcساليب الحديئة لقياس العائد من التدريب

• مراجعة وإعداد وتحديد ميزانيات التدريب

11:45 – 12:15 أستراحة
15:00 – 12:15

• دراسة بعض الحاالت في مجال اcسمدة والكيمياويات
• التحديات الحالية والمستقبلية للتدريب في الصناعات

• نموذج التدريب الفعال (تدريب عملي للمشاركين) 

الوحدة التدريبية الخامسة: مهارات التطوير الذاتية وأثرها على العمل
•  تطوير الذات والثقافة

• الثقافة والقيم والسلوك
• اcبعاد اcربعة للذات (اoنسان)

15:00  غداء  
20:00  حفل عشاء

اليوم الثالث ٢٠١٨/١٢/٢٠
       11:45 -  09:00

تكملة الوحدة التدريبية الخامسة: مهارات التطوير الذاتية وأثرها على العمل
• اoتصال ام التواصل (أيهما نفضل)
• نظريات التحفيز في مكان العمل
• حل المشكالت وصنع وإتخاذ القرار

 Delegation & Authorization  التفويض والتعميد •
• مهارات إدارة الوقت وضبط اcولويات

• أنواع التغيير وكيفية إدارته

11:45 – 12:15 أستراحة
15:00 – 12:15

• التحكم والعمل تحت الضغط واoجهاد
• الرضاء والوالء الوظيفي في الشركات (أفضل نموذج)

• ملخص الدورة ومناقشات فعالة .
15:00  غداء  



 برنامج رحلة مركب خمس نجوم

 من األقصر إلى أسوان خالل الفترة 

2018/12/24-20



محافظـــة اcقصر تقع جنـــوب الصعيد 
وتتوزع مراكزها ومدنها على ضفتي نهر النيل وعاصمتها 

قديم� مدينة طيبة عاصمة مصر خالل عدة حقب فرعونية وتمتلك 
المحافظـــة مجموعـــة نادرة من اcماكـــن اcثرية مثل معبـــد اcقصر، معابد 

الكرنك، مقابر وادي الملوك، وادي الملكات، المعابد الجنائزية، معبد إســـنا وغيرها، 
بجانـــب القطع اcثرية الفريدة التي يعرضها متحـــف اcقصر ، كما تتميز اcقصر بالطقس 

المعتدل شتاء والمناظر الطبيعية الخالبة على نهر النيل باoضافة إلى رحالت المراكب النيلية
ورغبة من اoتحاد العربي ل�سمدة في تقديم خدماته للسادة المشاركين في الورشة تم التعاقد 

مع مركب كراون أمبريور (خمســـه نجوم) وترتيب رحلة من مدينة اcقصر إلى مدينة أسوان لمن يرغب 
بعد اcنتهاء من فعاليات الورشة.

يوم الخميس 2018/12/20
1. 14:30 التسكني باملركب ثم زيارة معبد الكرنك ومعبد األقرص

يوم الجمعه 2018/12/21
1. 08:00 رحلة إىل الرب الغريب لزيارة وادي امللوك و وادي امللكات وزيارة معبد حتشبسوت

2. 13:00 التحرك باملركب إىل أسنا وأدفو (الرحلة 7 ساعات)
يوم السبت 2018/12/22

1. 08:00 زيارة معبد حورس يف مدينة أدفو
2. 10:30 التحرك باملركب إىل مدينة كوموبو (الرحلة 6:30 ساعات)

3. 17:00 زيارة معبد سوبيك
4. 18:00 التحرك باملركب إىل مدينة أسوان (الرحلة 4 ساعات) 

يوم األحد 2018/12/23
1. 08:00 زيارة السد العايل ومعبد فيله .

يوم األثنني 2018/12/24 
1. تسليم الغرف ثم زيارة حديقة النباتات 

األسعار بالجنية املرصي و شاملة الرضائب
 وثالث وجبات يضاف مبلغ 500 جنيها للفرد
 تكلفة جميع الزيارات السياحية خالل الرحلة.

السعر يف الليلة نوع الغرفة 
غرفة مفردة      1445
غرفة مذدوجة      1700
غرفة ثالثية      2423





• All above Rates are inclusive taxes 

REGISTRATION & ACCOMMODATION FORM

Simply complete this form and return it to AFA Conference Service by either:
E-mail: afa@arabfertilizer.org

.

 or by  Fax: +20 2 23054465 - 23054466

• First Name: ………………..………………..…...………..….  • Family Name: …………………..………………

• Name on badge (max. 14 characters) …………………………..……...….......................….........…….......

• Job Title: ………………………………..……………  • Company Name: …………………..………....……....

• Business Address: …………………………..…………………..……….……...........................................……….

• Country: ………………................………………..……..............….  • Tel: …..............….....…………..............

• Fax: …........…….......................…..  • Email: …….................................…..……….........……………………...

REGISTRATION FEES: 

• AFA Member US$ 1000/ per delegate

 • Non AFA Member US$ 1300/ per delegate

Spouses are welcome to register without registration fees.
 Please do not publish my contact details on website list of delegates.

METHOD OF PAYMENT:

      Cheque To the order of Arab Fertilizer Association (AFA)
                      (Pls. include delegate’s name attached with cheque)

      Bank Transfer to AFA Account: Arab Fertilizer Association 
(CIB) Commercial International Bank - A/C No: 100009870533
Swift code: CIBEEGCX-020  - Nasr city branch – Cairo – Egypt
Bank transfer should include:
Name of the company; Name(s) of the delegate(s), Invoice number 
All transfer charges must be paid by the transferor.Cash

ACCOMMODATION AND VENUE
Venue: 
AFA has negotiated a discounted delegate rate with the following rates offer :

:

• All prices are inclusive ( Breakfast)

• Beverages are not included.

Single Room EGP

USD

Double Room 

Single Room 

Double Room 

Rates for Non-Egyptians

Rates for Egyptians
850

EGP 1250

58

USD 81

  Flight Details:

• Arrival date: ………….................................

  • Flight #……...................................…………

  • ETA  ….............................................………...

  • Departure Date: ……...........................…

  • Flight #……........................................……… 

  • ETD  …………...............................................

Signature: ......................

Date: ..............................

CANCELLATION AND REFUND

• If you must cancel, your refund request must be received in writing and postmarked no later than 15/11/18 in 
order to receive a full refund, less a 25 percent administrative fee. After 20-11-18 all registrations will be non-refundable.

• No refunds will be granted after this date and no refunds for no-shows. Telephone cancellations are not accepted. 
Refunds take six to eight weeks to process after the Workshop.

• Registration fee must be paid to AFA, on the other hand; accommodation fee must be settled with the hotel reservation directly

JOLIE VILLE - LUXOR

RESERVATION-CONTACT DETAILS 
Reservation Through AFA - Event desk
E-MAIL: afa@arabfertilizer.org

EDUCATIONAL THEORY & TRAINING METHODS IMPLEMENTATION

Standarad Room

Every 5 participants will include one free of charge participant


