التدريب الدولى منتجع
تجارى  86589 /سجل
ضريبى  323-237-526 /سجل

الفهرس

دورات تخصص اإلدارة والتطوير الذاتي

1

دوسة انكفبءة اإلداسَت فً ئػبدة انخخطُػ وهُذعت َظى انؼًم وححمُك انجىدة انشبيهت

2

دوسة انًهبساث اإلششافُت انًخمذيت وحؼضَض بُئت انؼًم ببنجىدة وانخًُض

3

دوسة اعخشاحُجُبث انخخطُػ وانخُظُى االداسي وانخىجُه و ئداسة األصيبث

4

دوسة ححغٍُ انفؼبنُت اإلداسَت نهًذَشٍَ انخُفُزٍَُ

5

دوسة افعم انًًبسعبث وانخًُض فً انمُبدة واداسة األداء وانخىجُه الَجبص االهذاف

6

دوسة انًخببؼت وحىفُش انىلج وانحذ يٍ انخىحش وخفط اإلجهبد انخُظًٍُ

7

دوسة االحجبهبث انخُظًُُت االبخكبسَت نخطىَش اعبنُب انؼًم وحطبُمبحهب وفك يؼبَُش انخًُض
انًإعغًEFQM

8

دوسة االحجبهبث انحذَثـت نشــإوٌ انًىظفُــٍ ( انًضاَـب وانخؼىَعـبث)

9

دوسة اعخشاحُجُبث وحكخُكبث انخفبوض ويهبساث اإللُبع

10

دوسة يهبساث األحصبل وانخفبوض انًخمذيت

11

دوسة دبهىو اإلبذاع وانخًُض فٍ انخحهُم وئداسة انخمُُى انىظُفٍ

12

دوسة صُبغت وحكىٍَ االعخشاحُجُبث ويخببؼت حُفُزهب وحمُُى َخبئجهب

13

دوسة انخىجه االداسي انًخمذو نخطىَش َظى انؼًم وحبغُػ االجشاءاث

14

دوسة انذَُبيُكُت انمُبدَت ,االحصبل انفؼبل وححمُك انًغبس انًخًُض نهفشَك

15

دوسة انمُبدة االعخشاحُجُت وظغ انشؤَب انًغخمبهُت واػذاد انخطػ االداسَت وححمُمهب

16

دوسة دَُـبيُكُــت اإلحصبل انفؼــبل وعُكـىنىجُـت نغـــت انجغـــذ

17

دوسة انخؼبيم يغ حطبُمبث اإلداسة اإلنكخشوَُت

18

دوسة انخحكى فً انعغىغ وانىلج وحشحُب االونىَبث

19

دوسة هُذعت اإلبذاع واعخشاحُجُبث األػًبل االبخكبسَت

20

دوسة ان ُظى انخطبُمُت انحذَثت الداسة انىثبئك وانًحفىظبث واالسشفت انشلًُت نهًهفبث

21

دوسة اإلداسة انفؼبنت نهىلج وظغىغ انؼًم

22

دوسة انخًُض اإلداسٌ فً ححذَذ األونىَبث وئحخبر انمشاساث ححج انعغىغ

23

دوسة انًُظىيت انمُبدَت انًخكبيهت نهخفكُش األعخشاحُجً انحُىٌ واالداء االبذاػً نخحذَذ وححمُك
األهذاف
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24

دوسة حؼضَض انفؼبنُت اإلداسَت وبُبء ثمبفت حُظًُُت وححفُض اإلبذاع واالبخكبس

25

دوسة اعخشاحُجُبث يُغ انصشاػبث وحغىَت انًُبصػبث وانخًُض فً انخؼبيم يغ انشخصُبث انصؼبت
وانؼذائُت

26

دوسة اداسة انًكبحب  ,انخخطُػ وانخُظُى وححذَذ األهذاف بكفبءة وفؼبنُت

27

دوسة األعبنُب انحذَثت نخبغُػ ئجشاءاث َظى انؼًم فً ظم يُهج انجىدة انشبيهت

28

دوسة انًُهج انًخكبيم فٍ اعخشاحُجُت كبَضٌ انُبببَُت نهخطىَش انًغخًش

29

دوسة حًكٍُ  ,حفض وانهبو االخشٍَ و لُبدة انًىالف انصؼبت واألصيبث

30

دوسة ححمُك انشَبدة انمُبدَت االبذاػُت وانىصىل انً لًت انخًُض واالَجبص

31

دوسة انمُبدة انخُفُزَت ,حمُُى وححهُم انخحذَبث وانخخطُػ اإلعخشاحُجٍ

32

دوسة األعبنُب انحذَثت فٍ اإلداسة ػٍ غشَك انخخطُػ االعخشاحُجٍ واإلحصبل وانمُبط وانخطبُك

33

دوسة انخخطُػ  ,انًخببؼت  ,انشَبدة وحطىَش بُئت ابخكبسَت فً انؼًم

34

دوسة انًهبساث انمُبدَت انًخمذيت

35

دوسة انمُـبدة انخُفُزَـت و حمُُى وححهُم انخحذَبث وانخخطُػ االعخشاحُجٍ

36

دوسة انشؤَت اإلعخشاحُجُت  :انًببدساث و ححـغٍُ األداء واحخبر انمـشاساث

37

دوسة اإلحصبل انفؼبل وانًهبساث انشخصُت

38

دوسة انكفبءة فً انخفكُش اإلعخشاحُجً وححهُم األػًبل وبُبء انؼاللبث

39

دوسة انؼاللبث انؼبيت انذونُت وانًشاعى  ,انبشوحىكىل وانًُبعببث

40

دوسة األعبنُب انحذَثت فٍ ئداسة فشق انؼًم انجًبػٍ

41

دوسة عبَكىنىجُــت اإلحصبل انفؼــبل ،انخأثــُش ،اإللُـبع واعـخشاحُجُـبث انخفـبوض

42

دوسة انفهشعت واألسشفت انشلًُت انًخمذيت وئداسة انًغخُذاث ئنكخشوَُب ً ( ) EDMS

43

دوسة انمُبدة يٍ خالل انشؤَت واإلحصبل واإلبذاع

44

دوسة انمُبدة يٍ خالل سؤَت حطىَش وحُفُز اعخشاحُحُت انخًُض انًإعغً

45

دوسة انخمُُبث انًخمذيت نهخحمُمبث وانًُبصػبث اإلداسَت

46

دوسة عُكىنىجُت اإلبذاع فً اإلحصبل وااللُبع وكفبئت انخفبوض

47

دوسة انًهبساث اإلششافُت انًخمذيت وحؼضَض انبُئت االبذاػُت فً انؼًم

48

دوسة لُبدة يجًىػبث انؼًم و بُبء سوح انًببدسة وانخًُض

49

دوسة هُذعت االبذاع واعخشاحُجُبث األػًبل اإلبخكبسَت

50

دوسة اعــــخشاحُجُبث يُـغ انصــشاػـبث وحغـــىَـت انُضاػــبث وانخًُض فً انخؼبيم يغ انشخصُبث
انصؼبت وانؼذائُت

51

دوسة انكفبءة فٍ انخؼبيم يغ انمعبَب انًشبكم ,األصيبث وبُبء انثمت فٍ انؼًم

52

دوسة عهىكُبث انخًُُض ألخاللُبث انؼًم انىظُفً

53

دوسة انخحذَبث وانعغىغ انخٍ حىاجه ظًبٌ انجىدة فً خذيت انؼًالء
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دوسة انىعبئم انحذَثت فٍ ئداسة األصيبث يٍ خالل انمُبدة وانخخطُػ وانخىاصم انفؼبل

55

دوسة ححمُك اإلبذاع انىظُفً وصُبغت ئعخشاحُجُت انخًُض وانخفكُش اإلبذاػً

56

دوسة انًهبساث اإلعخشاحُجُت وانخُظُى وانخخطُػ فً اإلداسة انًكخبُت انحذَثت

57

دوسة انحكىيت انكخشوَُت

58

دوسة يهبساث اإلداسة انىعطً وانخخطُػ اإلعخشاحُجٍ انفؼبل

59

دوسة اداسة انؼًم انجًبػً

60

دوسة أيٍُ عش يجهظ االداسة

61

دوسة اإلداسة اإلعخشاحُجُت ويخببؼت حُفُز انخطػ

62

دوسة اإلبذاع اإلداسي فً انخُظُى وانخخطُػ وانخُغُك

63

دوسة حؼضَض ػًهُبث اإلحصبل داخم اإلغبس انخُظًٍُ نهًإعغبث

64

دوسة اإلداسة اإلنكخشوَُت وحكُىنىجُب حمُُت انًؼهىيبث

65

دوسة انخًُض باداسة االػًبل وححفُض انطبلبث االبذاػُت

66

دوسة ححمُك اإلبذاع انىظُفٍ وصُبغت اعخشاحُجُت انخًُض وانخفكُش اإلبذاػٍ

تنعقد الدورات بالمدن التالية
اإلسكندرية

القاهرة

شرم الشيخ

دبي

جدة

اسطنبول

كوااللمبور

مواعيد إنعقاد الدورات
يناير

 7يناير 2308

 04يناير 2308

 20يناير 2308

 28يناير 2308

فبراير

 4فبراير 2308

 00فبراير 2308

 08فبراير 2308

 25فبراير 2308

مارس

 4مارس 2308

 00مارس 2308

 08مارس 2308

 25مارس 2308

أبريل

 0أبريل 2308

 8أبريل 2308

 05أبريل 2308

 22أبريل 2308

مايو

 6مايو 2308

يونيو

 24يونيو 2308

يوليو

 0يوليو 2308

 8يوليو 2308

 05يوليو 2308

أغسطس

 5أغسطس 2308

 02أغسطس 2308

 26أغسطس 2308

سبتمبر

 2سبتمبر 2308

 9سبتمبر 2308

 06سبتمبر 2308

 23سبتمبر 2308

أكتوبر

 7أكتوبر 2308

 04أكتوبر 2308

 20أكتوبر 2308

 28أكتوبر 2308

نوفمبر

 4نوفمبر 2308

 00نوفمبر 2308

 08نوفمبر 2308

 25نوفمبر 2308

ديسمبر

 2ديسمبر 2308

 9ديسمبر 2308

 06ديسمبر 2308

 23ديسمبر 2308

 22يوليو 2308

 29أبريل 2308

 29يوليو 2308

 33سبتمبر 2308

 33ديسمبر 2308
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