
2023 Training Catalog

قائمة الدورات التدريبية 
 للعام ٢٠٢٣      

نشر األخبار السارة                          بناء القدرات                         تمكين القادة



2023 Training workshops

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 Jan.-6 Feb. 

2023

 Day & Time
Mon. 6:00-7:30 PM
(Cairo Time)

 Language
English & Arabic

Coaching for Success

Description
Participants will begin to 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 Jan.-25 Jan. 

2023

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

Language
Arabic

Volunteer Management
Description 
Participants will gain insight and
understanding of volunteer 
management, recruitment,
and training, as well as evaluating
volunteer performance and fit
for the role within the organization.

Start & End Date
17 Jan.-7 Feb.

2023

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

Language
Arabic

Scan the code to apply 

Number of Sessions
2 

Number of Sessions
4 

Workshop Delivery Mode 
Online/Live

Workshop  Delivery Mode 
Online/Live

Workshop Delivery Mode 
Online/Live

Number of Sessions 
4 



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 الورشة التدريبية 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 الورشة التدريبية، 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 التدريبية للعام ٢٠٢٣        
الفصل األول   

 الموقع 
 اونالين 

 الموقع 
 اونالين 

 الموقع 
اونالين  

األستاذ المحاضر: ساندرا ليفنغستون
اليوم و الساعة اإلثنين الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء  (بتوقيت القاهرة) 

تاريخ البدء واإلنتهاء  :   ١٦    يناير    -  ٦    فبراير ٢٠٢٣ 
يبدأ التسجيل في: ١ نوفمبر ٢٠٢٢ 
ينتهي التسجيل في: ٤ يناير ٢٠٢٣ 

عدد الجلسات/ الموقع: ٤    جلسات / أونالين
اللغة: إنكليزية/ ترجمة عربية

هذا التدريب مصمم ل: قادة الخدمات، أصحاب  العمل والقادة العاملين في المنظمات الغير  حكومية

(٤ جلسات ) 

٢- جلستان

(٤ جلسات ) 



2023 Training workshops

Term 2 

Strategic Thinking

Description
Participants will gain an
understanding into the decision-
making process, their own cognitive
biases and how to leverage strategic
thinking to increase their decision-
making efficacy.

Start & End Date
13 March-3 April

2023

 Day & Time
Mon. 6:00-7:30 PM 
(Cairo Time)

 Language
English & Arabic

Ministering to the Refugee 
Description
Participants will understand the
complex needs and challenges faced by
refugees and consider how to engage
in a way that is sustainable, ethical,
faithful to Christian belief , practice,
and helpful in their own unique
context.

Start & End Date
7 March-11 April

2023

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

Language
English & Arabic

Road to Mature Leadership 

Start & End Date
8 March-29 March 

2023

Day & Time
Wed. 6:00-7:30 PM 
(Cairo Time)

 Language
 Arabic

Workshop Delivery Mode 
Online/Live

Scan the code to apply 

Number of Sessions
4  

Description
Participants will unpack what it means
to be a balanced emotionally and
spiritually mature leader. Participants
will learn and explore practical ways of
applying Jesus-way in their personal
lives and their ministry.

Number of Sessions
6 

Workshop Delivery Mode 
Online/Live

Number of Sessions
4  

Workshop Delivery Mode 
Online/Live



اليوم و الساعة
 

 الثالثاء
الساعة : ٦- ٧.٣٠ مساًء 

   (بتوقيت القاهره)
 

وصف المنهج
سيكتسب المشاركون فهًما لعملية صنع القرار

ولَتحي�زاتهم المعرفية، وسيتعلمون كيفية
االستفادة من التفكير االستراتيجي لزيادة

فعالية قراراتهم.
 

التدريب على خدمة الالجئين

وصف المنهج
في هذه  الورشة التدريبية، سنكتشف ما

يعنيه أن تكون قائًدا متوازًنا وناضًجا عاطفيًا
وروحًيا. سيتعلم المشاركون أيًضا طرًقا عملية
لتطبيق اسلوب  يسوع في حياتهم الشخصية

وخدمتهم

تاريخ البدء واإلنتهاء

٧ مارس  - ١١ ابريل   
٢٠٢٣

اليوم و الساعة
األربعاء

 

الساعة : ٦- ٧.٣٠ مساًء
  (بتوقيت القاهره)

 

اللغه
العربية / اإلنكليزية

الطريق إلى القيادة المسيحية الناضجة

وصف المنهج
 

ستساعد هذا الورشة التدريبية القادة على
فهم االحتياجات والتحديات المعّقدة التي

يواجهها الالجئون والنظر في كيفية االنخراط
بطريقة مستدامة ، أخالقية ومخِلصة

للمعتقدات والممارسات المسيحية، وكيفية
مساعدة كل الجئ في سياقه الخاص.

تاريخ البدء واإلنتهاء

اللغه
العربية

التفكير االستراتيجي 
اليوم و الساعةتاريخ البدء واإلنتهاء

 

اإلثنين 
الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء 

  (بتوقيت القاهره)
 

اللغه
العربية

٨ مارس - ٢٩ مارس 
٢٠٢٣

١٣ مارس - ٣ ابريل
٢٠٢٣ 

العمليات التنظيميه للمؤسسات المجتمع الرقمي   التحّو ل المجتمعّي  

امسح الرمز للتسجيل

قائمة الدورات التدريبية للعام ٢٠٢٣        

الفصل الثاني     

الموقع 
اونالين 

 الموقع 
اونالين 

 الموقع 
 اونالين  

[٤ جلسات]

[٦ جلسات)

(٤ جلسات)



2023 Training workshops

Term 3 

Designing the Digital Course

Description
Participants will understand how to
transition from in-person courses 
to online courses. They will be able
to define the purpose of the course,
identify critical assessments,
understand how to engage
participants, and collect feedback to
ensure continuous improvement. 

Start & End Date
10 May-31 May 

2023

Day & Time
Wed. 6:00-7:30 PM 
(Cairo Time)

Language
English  

Workshop Delivery Mode
Online/live
 

Reviving your Journey with God
 (For Leaders)

Start & End Date
9 May-30 May 

2023

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

 Language
 Arabic

Scan the code to apply 

Number of Sessions
   4  

Number of Sessions
4  

Description
Participants will understand what it
means to be created in the image of
God with a soul to relate, a mind to
think and a will to choose and how this
impacts the people we serve. It will
provide practical tools to help us
evaluate ourselves under the guidance
of the Word and the Holy Spirit and
incorporate this into our journey with
God. 

Workshop Delivery Mode

Online/live
 



وصف المنهج
في هذه الورشة التدريبية ، سوف يفهم
المشاركون كيفية االنتقال من الورشات 

 التدريبية الوجاهية  إلى الدورات الرقمية عبر
اإلنترنت. سيتمكنون من تحديد : الهدف من
الدورة، اسس التقييم، فهم كيفية تشجيع
المشاركين على المشاركة، وجمع اآلراء و

التقييم  لضمان التحسين المستمر.
 

وصف المنهج
تساعد هذه الورشة التدريبية على فهم ما

يعنيه أن نخلق على صورة هللا و تأثير ذلك على
من نخدم. كما توفر أدوات عملية لمساعدتنا

في تقييم أنفسنا حتى نتمكن من النضوج
روحيًا، عاطفيًا، عقليًا، اجتماعيًا وجسديًا تحت

قيادة كلمة هللا والروح القدس .

تاريخ البدء واإلنتهاء

٩ مايو  - ٣٠ مايو   
٢٠٢٣

اليوم و الساعة
 

 الثالثاء
الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء   

  (بتوقيت القاهره)
 

اللغه
العربية  

إعادة احياء رحلتك مع الله 
          (للخدام و القادة )

تصميم البرامج التدريبية الرقمية 

اليوم و الساعةتاريخ البدء واإلنتهاء
 

األربعاء 
الساعة : ٦-٧.٣٠ مساًء 

  (بتوقيت القاهره)
 

اللغه
االنجليزية  

١٠ مايو  -٣١ مايو 
٢٠٢٣ 

العمليات التنظيميه للمؤسسات المجتمع الرقمي   التحّو ل المجتمعّي  

امسح الرمز للتسجيل

قائمة الدورات التدريبية للعام ٢٠٢٣        

الفصل الثالث      

 الموقع 
 اونالين 

 الموقع 
 اونالين  

 
(٤ جلسات)

 
(٤ جلسات)



2023 Training workshops

Term 4 

Building a Digital Church  
Description
Participants will gain an understanding
of the process needed to develop a
holistic digital church that fosters
community and discipleship. They will
learn the essentials necessary for
starting and growing a virtual church
from regional practitioners, technical
experts, and theologians.

Start & End Date
12 Sept.-3 Oct. 

2023

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

Language
English / Arabic 

Workshop Delivery Mode
Online/live
 

Planning Succession for your Ministry 

Start & End Date
11 September 

2023

Day & Time
Mon. 6:00-8:00 PM 
(Cairo Time)

 Language
 Arabic

Scan the code to apply 

Number of Sessions
   4  

Number of Sessions
1

Description
Participants will understand and
analyze the meaning and importance
of succession planning, in addition to
understanding  how  to utilize the
skill/talent model in succession
planning 

Workshop Delivery Mode

Online/live
 

Missions: The Sending Church
Description
Participants will gain access to essential
tools to stretch their minds about the
great commission. They will understand
how the church can accomplish its
mission and live its calling. Participants
will understand the need for the church's
integration into society and expansion to
the ends of the earth.  

Start & End Date
13 Sept.-20 Sept. 

2023

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

Language
English  

Workshop Delivery Mode
Online/live
 

Number of Sessions
   2  



2023 Training workshops
Term 5 

English Business Writing
Description
Participants who complete this
workshop will understand
communication across cultural
environments, understand the
biblical principles for business
communication and examine
various genres of business writing
and letter conventions 
 

Start & End Date
12 Sept.-3 Oct. 

2023

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

Language
English / Arabic 

Workshop Delivery Mode
Online/live
 

Operations Security 

Start & End Date
6 Nov.-11 Dec.

2023

Day & Time
Mon. 6:00-7:30 PM 
(Cairo Time)

 Language
 English / Arabic

Scan the code to apply 

Number of Sessions
   4  

Number of Sessions
6

Description
Participants will learn how to
manage the risks that are natural to
missionary work to stay in the field
longer and accomplish more safely.
Through this workshop, participants
will understand their working
environment, identify threats to
their safety and the ministry, and
mitigate vulnerabilities. 

Workshop Delivery Mode

Online/live
 


