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

انفهزص

دورات تخصص الموارد البشرية

1

دورح األطبنُت انحذَثخ فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ فٍ انؼصز انحذَج

2

دورح اإلطتزاتُجُبد انحذَثخ نتحذَذ االحتُبجبد انتذرَجُخ ثبطتخذاو انجذاراد
Competencies

3

دورح اإلطتزاتُجُبد انًتقذيخ نهتطىَز  ،انتذرَت  ،انتُظُى وانتقُُى

4

دورح إػذاد وتطىَز طُبطبد وإجزاءاد انًىارد انجشزَخ

5

دورح انجزَبيج انتخصصً انًتكبيم فً يهبراد انظكزتبرَخ و إدارح انًكبتت واألرشفخ
وتطجُقبتهب ثبطتخذاو MS Outlook

6

دورح تصًُى َظى انتذرَت وانًزاجؼخ االطتزاتُجُخ نهؼًهُبد انتذرَجُخ

7

دورح يهبراد انتحذث واإلنقبء

8

دورح طزق إدارح انًىظفٍُ وتُظُى ػالقبد انؼًم

9

دورح تخطُظ وتطىَز انًظبر انىظُفٍ نهؼبيهٍُ

10

دورح تخطُظ انقىي انؼبيهه وأػبدح هُذطخ انؼًهُبد و تقُُى االداء

11

دورح قُبص فؼبنُخ انًىارد انجشزَخ وآنُبد تحهُههب

12

دورح يؼبَُز قُبص فؼبنُخ انًىارد انجشزَخ ػهً األداء انتُظًٍُ ضًٍ أطز انؼًم

13

دورح انجزَبيج انًتكبيم فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ يٍ أكظفىرد

14

دورح إدارح تكُىنىجُب األداء انجشزي وجىدح انؼًم

15

دورح تُظُى وإدارح انقىي انؼبيهخ وتحهُم األػًبل وجىدح انتذرَت

16

دورح انكفبءح وانتًُش فً إدارح انًىارد انجشزَخ وشئىٌ انًىظفٍُ

17

دورح االتجبهبد انحذَثخ فٍ تطىَز انتؼهُى انؼبنٍ وطزق انقُبص وانتقىَى فُه

18

دورح االجـزاءاد انًتقذيخ نظُبطــبد شـؤوٌ انًىظفُــٍ وانتطــىَز االدارٌ

19

دورح إدارح وتحذَذ األحتُبجبد انتذرَجُخ وتحهُم وتقُُى انتذرَت

20

دورح إدارح اطتزاتُجُبد انتغُُز نًختصٍ انًىارد انجشزَخ

21

دورح إدارح أداء وطهىك ويىاقف انًىظفٍُ

22

دورح تقُُى وقُبص يظتىي انتىظُف وانكفبءح انًهُُخ واػجبء انؼًم

23

دورح آنُبد تىسَغ انتؼىَضبد وانًكبفآد و تخطُظ انزواتت
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24

دورح تطىَز أَظًخ إدارح انًىارد انجشزَخ وَظى تحفُش انًىظفٍُ

25

دورح اإلتجبهبد انحذَثخ فٍ انظُبطبد انتذرَجُخ

26

دورح انًُهج انًتكبيم فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ

27

دورح يبجظتُز اإلدارح انًهُُخ انًصغزح MINi MBA

28

دورح خطظ اإلحالل انىظُفٍ نهًىارد انجشزَخ وثُبء انًُظًبد انجذَذح

29

دورح اإلدارح انًتقذيخ واإلتجبهبد انحذَثخ نشئىٌ انًىظفٍُ وانتذرَت انىظُفً

30

دورح اإلثذاع وانجىدح فً انتذرَت اإلطتزاتُجٍ وانتًكٍُ انىظُفً

31

دورح يهبراد تصًُى وإػذاد وتقُُى انحقبئت انتذرَجُخ

32

دورح انكفبءح فً إدارح انؼالقبد انىظُفُخ وأَظًخ شئىٌ انًىظفٍُ

33

دورح تحذَذ احتُبجبد وتقُُى انتذرَت وفقب ً ِنُخ انًظبر انظزَغ

34

دورح اإلطتزاتُجُبد انتكُىنىجُخ فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ و تخطُظ وتحهُم انقىي انؼبيهخ

35

دورح انقىاػذ انذهجُخ إلدارح انؼالقبد انؼبيخ

36

دورح انًهبراد انًبنُخ نًىظفٍ انًىارد انجشزَخ

37

دورح األطبنُت انحذَثخ فً إدارح وتطىَز انًىارد انجشزَخ H.R.M

38

دورح انتخطُظ اإلطتزاتُجٍ نهًىارد انجشزَخ وإػذاد وتطىَز انكفبءاد

39

دورح اإلطتزاتُجُبد انًتقذيخ نًذَز انًىارد انجشزَخ

40

دورح إػذاد انًذرثٍُ T.O.T

41

دورح انًؼبَُز انًهُُخ انًتقذيخ فً َظى تقىَى األداء و تطىَز انًىظفٍُ

42

دورح تًُُخ انًىارد انجشزَخ وإدارح شئىٌ انًىظفٍُ

43

دورح اطتزاتُجُبد تكُىنىجُب ادارح انًىارد انجشزَخ و تخطُظ وتحهُم انقىي انؼبيهخ وانتذرَت
وانتطىَز

44

دورح تقُُبد انتىظُف و انتطىَز و إدارح األداء و طُبطبد انتحفُش

45

دورح انىطبطخ فٍ ثُئخ انؼًم ويهبراد حم انُشاع

46

دورح االطتزاتُجُبد انًتقذيخ فً االختُبر وانتىظُف واَظى انتبدَجُخ واَهبء انخذيخ

47

دورح تحهُم وتىصُف األػًبل وتخطُظ و تُظُى اإلجزاءاد انىظُفُخ

48

دورح إدارح انجىدح انشبيهخ نهًىارد انجشزَخ

49

دورح انُظى انًتقذيخ نهتىصُف انىظُفً وإػذاد انهُكم انتُظًًُ ووضغ خطظ األداء

50

دورح إدارح تخطُظ َشبط انتذرَت وتحذَذ االحتُبجبد وإػذاد يُشاَُبد انتطىَز

51

دورح دثهىو إدارح انًىارد انجشزَخ

52

دورح اإلطتزاتُجُبد انًتقذيخ فـً االخـتُبر وانتىظـُف وانُظـى انتؤدَجُــخ وإَهبء انخذيــخ

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

53

دورح يبجظتُز فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ

54

دورح انىطبئم انحذَثخ فٍ كتبثخ طُبطبد انؼًم اواإلجزاءاد انفؼبنخ

55

دورح اإلثــذاع وانتًــُش فــً أطض إدارح انًىارد انجشزَـــخ وشـــؤوٌ انًىظفٍُ

56

دورح انطزق انحذَثخ فٍ إجزاء انًقبثالد وجذة انكفبءاد واختُبرهب وإدارح األداء

57

دورح تطىَز يهبراد يذراء انًىارد انجشزَخ وانتذرَت ثبطتخذاوDACUM

58

دورح تطىَز وتخطُظ انًظبر انىظُفٍ نهؼبيهٍُ

59

دورح تخطُظ انقىي انؼبيهخ وإػبدح هُذطخ انؼًهُبد و تقُُى األداء

60

دورح انًهبراد األطبطُخ نهتذرَت انفؼبل

61

دورح االتجبهبد انحذَثخ فٍ تخطُظ انًظبراد انىظُفُخ وتصًُى ويىاسَخ انىظبئف

62

دورح انتًُش وإدارح انجىدح انشبيهخ نهًىارد انجشزَخ وانتذرَت

63

دورح إدارح رأص يبل انًىارد انجشزَخ

64

دورح تُظُى وتخطُظ انقىي انؼبيهخ وإػذاد خطظ انتذرَت

65

دورح انًهبراد األطبطُخ نإلدارح انفؼبنخ نهتذرَت

66

دورح أطض وضغ انضىاثظ ثٍُ ػالقبد انًىظفٍُ وتطىَزهب

67

دورح إػذاد وتطىَز أخصبئٍُ انتذرَت وانًُظقٍُ

68

دورح إػبدح هُذطخ انًىارد انجشزَخ حظت احتُبجبد انًُظًخ

69

دورح يؼبَُز قُبص فؼبنُخ انًىارد انجشزَخ ػهً األداء انتُظًًُ ضًٍ أطز انؼًم
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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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