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

انفهشس

دورات التخطيط وإدارة المشروعات

1

دوسج انرخطٍظ وانجذونح وضثظ انًشاسٌع تإسرخذاو تشًٌافٍشا

2

دوسج إداسج إذصاالخ ويخاطش وذىسٌذاخ انًشاسٌع

3

دوسج ذخطٍظ وذطثٍك يكاذة إداسج انًشاسٌع وانرحضٍش نشهادج يذٌش يشاسٌع يحرشف

4

دوسج إداسج وتشيجح وذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع تإسرخذاو انحاسة االنً  MS Projectو تشًٌافٍشا

5

دوسج اإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وحم انًشاكم وإذخار انمشاساخ

6

دوسج ذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع

7

دوسج إجادج انجذونح وانرحكى تانًشاسٌع وإكرساب انًهاساخ اإلداسٌح

8

دوسج إداسج انًشاسٌع واإلششاف عهى اإلسرشاسٌٍن وانًماونٍن

9

دوسج انثشنايج انرأسٍسً فً إداسج انًشاسٌع

10

دوسج إداسج يشاسٌع ذكنىنىجٍا انًعهىياخ

11

دوسج اإلداسج انًركايهح ونطاق انعًم وإداسج انىلد وانجىدج وانًىاسد انثششٌح و انرذسٌة وانركهفح نهًششوع

12

دوسج ذمنٍاخ تذء انًششوع وذخطٍطو وذنفٍزه

13

دوسج انًهنٍح وانرخصص واإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع– انثشنايج األصهً نهرحضٍش نشهادج يذٌش يششوع
يحرشف

14

دوسج انرحضٍش نشهادج يذٌش يشاسٌع يعرًذ وإكرساب انًهاساخ انشخصٍح واإلداسٌح

15

دوسج اإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وذطىٌش انًهاساخ اإلداسٌح وانمٍادٌح

16

دوسج اإلحرشاف فً إداسج يخاطش انًشاسٌع

17

دوسج اإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وذجنة انًخاطش وفن انرفاوض وانًهاساخ انمٍادٌح وتناء فشق انعًم

18

دوسج انثشنايج األول فً إداسج انًشاسٌع نًجاالخ انًعشفح انرسعح وفما ً نهًمٍاس انعانًً انًىحذ

19

دوسج ذمنٍاخ إداسج انًشاسٌع انًعرًذج وإكرساب يهاساخ اإلداسج اإلسرشاذٍجٍح

20

دوسج يجًىعح انعًهٍاخ انًركايهح إلداسج انًششوعاخ وفما ً نهًمٍاس انعانًً انًىحذ

21

دوسج إداسج تشايج يشاسٌع – دوسج ذحضٍشٌح نشهادج إسرشاسي PMP

22

دوسج تشنايج إداسج انًشاسٌع انشايم  -انرخصص فً إداسج انًشاسٌع وانرخطٍظ وانجذونح وانرحكى

23

دوسج انرخصص فً إداسج انًشاسٌع وانرعايم انفعال يع انًرغٍشاخ اإلداسٌح

24

دوسج ذمنٍاخ انرفاوض وانمٍادج انفعانح وتناء فشق عًم إداسج انًشاسٌع

25

دوسج ذخطٍظ وجذونح وضثظ انًشاسٌع – تشنايج ذحضٍشي نشهادج PSP

26

دوسج اإلحرشاف فً إذخار انمشاساخ وإداسج انًخاطش
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27

دوسج انرحضٍش نشهادج إداسج تشايج ويكرة يشاسٌع

28

دوسج اإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع وانرخطٍظ اإلسرشاذٍجً وانمٍادج انًرًٍزج

29

دوسج يهاساخ إداسج انًششوعاخ انهنذسٍح

30

دوسج يىاضٍع يرمذيح فً إداسج انًشاسٌع  ،ويهاساخ انمٍادج وانرفاوض وانرعالذ وتناء فشق انعًم انفعانح

31

دوسج أساسٍاخ إداسج انًشاسٌع

32

دوسج إداسج انًشاسٌع

33

وسشح عًم يرمذيح فً انرحكى وإداسج انًشاسٌع واألدواخ انرعالذٌح انناجحح

34

دوسج انمائذ انًاسرش  -يهاساخ إداسج انًشاسٌع واإلداسج

35

دوسج اإلداسج انًركايهح نًشاحم ونطاق سٍش انًششوع وإداسج انىلد

36

دوسج انثشنايج انًرمذو اإلحرشاف فً إداسج انًشاسٌع

37

دوسج إداسج انجىدج وانًىاسد انثششٌح و انرذسٌة وذكانٍف وإذصاالخ ويخاطش وذىسٌذاخ انًشاسٌع

تنعقد الدورات بالمدن التالية
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القاهرة

شرم الشيخ

دبي

جدة
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مواعيد إنعقاد الدورات
يناير

 7يناير 2308

 04يناير 2308

 20يناير 2308

 28يناير 2308

فبراير

 4فبراير 2308

 00فبراير 2308

 08فبراير 2308

 25فبراير 2308

مارس
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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

ITR 25 street ,Tosson, Montazah , Alexandria – Egypt | International Training Resort
Tel: 002 01278655999 –Phone: 002 035631455 info@itregy.com - www.itregy.com

