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2023 Courses
Term 1 

 Religious Freedom
 Description
Participants will learn the best practices
concerning international law of religious
freedom by looking in-depth at country-
specific laws, cases, the current state of play,
and possible action items to assist. 

Start & End Date

16 January 2023
  - 

6 February 2023

 Day & Time
Mon. @ 6:00-7.30pm 
(Cairo Time)

 Language
English & Arabic

Course Delivery Mode 
Online/Synchronous
 

Coaching  for Success

Description
This course is designed to help leaders
understand the barriers they have as leaders,
as well as provide them with a simple and
structured approach to effective coaching.

Start & End Date

18 January 2023 
- 

25 January 2023

Day & Time
Wed. @ 6:00 -8:00pm 
(Cairo Time)

Language
Arabic

Course Delivery Mode 
Online/Synchronous 

Volunteer Management
Description
In this course, participants will gain insight
and understanding of volunteer management,
recruitment, and training, as well as evaluate
volunteer performance and their fit for the
role within the organization.

Start & End Date

17 January 2023
 -

7 February 2023

Day & Time
Tues. @ 6:00- 7:30pm 
(Cairo Time)

Language
Arabic

Course Delivery Mode 
Online/Synchronous

Scan the code to apply 

Number of Sessions
4 Sessions 

Number of Sessions
4 Sessions 

Number of Sessions
2 Sessions 



حرية المعتقد الديني

وصف المنهج
سيتعلم المشاركون أفضل الممارسات المرتبطة بالقانون

الدولي المتعلق بحرية المعتقد الديني، من خالل النظر
بعمق في القوانين الخاصة بكل بلد والقضايا والوضع

الحالي وعناصر العمل الممكنة للمساعدة.

تاريخ البدء واإلنتهاء

١٦ يناير  - ٦ فبراير  
٢٠٢٣

اليوم و الساعة
 

اإلثنين
الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء    

  (بتوقيت القاهره)
 

اللغه
العربية / اإلنكليزية

اإلرشاد من أجل النجاح
وصف المنهج

 

يفشل العديد من القادة في اإلرشاد ألسباب مختلفة،
من بينها االفتقار إلى معرفة كيفية القيام باإلرشاد.

تم تصميم هذه الدورة لمساعدتك على فهم العوائق
التي تواجهك كقائد، باإلضافة إلى تزويدك بنهج بسيط

ومنظم لإلرشاد الفعال.

اليوم و الساعةتاريخ البدء واإلنتهاء
 

األربعاء
الساعة : ٦-٨ مساًء 
   (بتوقيت القاهره)

 

اللغه
العربية

إدارة التطوع

وصف المنهج
في هذه الدورة، سيكتسب المشاركون فهمًا أوضح

إلدارة المتطوعين والتوظيف والتدريب ، باإلضافة إلى
تقييم أداء المتطوعين ومدى مالءمتهم للدور داخل

المنظمة.
 

اليوم و الساعةتاريخ البدء واإلنتهاء
 

الثالثاء
الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء 

  (بتوقيت القاهره)
 

اللغه
العربية

١٨ يناير  - ٢٥  يناير  
٢٠٢٣

١٧ يناير  - ٧ فبراير  
٢٠٢٣

العمليات التنظيميه للمؤسسات المجتمع الرقمي   التحّو ل المجتمعّي  

امسح الرمز للتسجيل

قائمة الدورات للعام ٢٠٢٣        
الفصل األول   

عدد الجلسات/ الموقع 
٤ جلسات / اونالين 

عدد الجلسات/ الموقع 
٢ جلستان  / اونالين 

عدد الجلسات/ الموقع 
٤ جلسات/ اونالين  


