
Location course name 
Dubai األدارة المتقدمة واألتجاهات الحديثة لشئون الموظفين والتدريب الوظيفى 

Cairo األبداع والجودة فى التدريب األستراتيجي والتمكين الوظيفى 

Alexandria الكفاءة فى أدارة العالقات الوظيفية وأنظمة شئون الموظفين 

Malaysia أدارة تكنولوجيا األداء البشرى وجودة العمل 

sharm el sheikh تنظيم وادارة القوى العاملة وتحليل األعمال وجودة التدريب 

Beirut كفاءة التمييز فى أدارة الموارد البشرية وشئون الموظفين 

Casablanca   األساليب الحديثة فى أدارة وتطوير الموارد البشرية H.R.M 

Dubai دبلوم أدارة الموارد البشرية 

Paris  أعداد المدربيين T.O.T  

London تنمية الموارد البشرية أدارة شئون الموظفين 

Dubai يبجظتُز فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ 

Cairo آنُبد تىسَغ انتؼىَضبد وانًكبفآد و تخطُظ انزواتت 

Alexandria انطزق انحذَثخ فٍ إجزاء انًقبثالد وجذة انكفبءاد واختُبرهب وإدارح األداء 

Malaysia ٍُتطىَز أَظًخ إدارح انًىارد انجشزَخ وَظى تحفُش انًىظف 

sharm el sheikh ٍُتطىَز وتخطُظ انًظبر انىظُفٍ نهؼبيه 

Beirut تخطُظ انقىي انؼبيهخ وإػبدح هُذطخ انؼًهُبد و تقُُى األداء 

Casablanca انًهبراد األطبطُخ نهتذرَت انفؼبل 

sharm el sheikh االطتزاتُجُبد انًتقذيخ نهتطىَز ، انتذرَت ، انتُظُى وانتقُُى 

Dubai إػذاد وتطىَز طُبطبد وإجزاءاد انًىارد انجشزَخ 

Alexandria انتًُش وإدارح انجىدح انشبيهخ نهًىارد انجشزَخ وانتذرَت 

Paris إدارح رأص يبل انًىارد انجشزَخ 

Casablanca طزق إدارح انًىظفٍُ وتُظُى ػالقبد انؼًم 

London انًهبراد األطبطُخ نإلدارح انفؼبنخ نهتذرَت 

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

Casablanca تحذَذ احتُبجبد وتقُُى انتذرَت وفقبً ِنُخ انًظبر انظزَغ 

Casablanca االطتزاتُجُبد انتكُىنىجُخ فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ و تخطُظ وتحهُم انقىي انؼبيهخ 

Dubai أطض وضغ انضىاثظ ثٍُ ػالقبد انًىظفٍُ وتطىَزهب 

Alexandria انًهبراد انًبنُخ نًىظفٍ انًىارد انجشزَخ 

Paris االطتزاتُجُبد انتكُىنىجُخ فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ و تخطُظ وتحهُم انقىي انؼبيهخ 

Cairo  يُشاَُبد انتطىَزإدارح تخطُظ َشبط انتذرَت وتحذَذ االحتُبجبد وإػذاد 

London إدارح تخطُظ َشبط انتذرَت و تحذَذ االحتُبجبد و إػذاد يُشاَُبد انتطىَز 

Dubai ٌاالجـزاءاد انًتقذيخ نظُبطــبد شـؤوٌ انًىظفُــٍ وانتطــىَز االدار 

Dubai  وانُظـى انتؤدَجُــخ وإَهبء انخذيــخاالطتزاتُجُبد انًتقذيخ فـً االخـتُبر وانتىظـُف 

sharm el sheikh ٍُإدارح أداء وطهىك ويىاقف انًىظف 

Cairo ٍُاإلثــذاع وانتًــُش فــً أطض إدارح انًىارد انجشزَـــخ وشـــؤوٌ انًىظف 

Beirut ٍُانًؼبَُز انًهُُخ انًتقذيخ فً َظى تقىَى األداء و تطىَز انًىظف 

Alexandria ٍُتًُُخ انًىارد انجشزَخ وإدارح شؤوٌ انًىظف 

Dubai تطىَز يهبراد يذراء انًىارد انجشزَخ وانتذرَت ثبطتخذاوDACUM 

Malaysia األطبنُت انحذَثخ فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ فٍ انؼصز انحذَث 

Beirut  االطتزاتُجُبد انحذَثخ نتحذَذ االحتُبجبد انتذرَجُخ ثبطتخذاو انجذارادCompetencies 

sharm el sheikh اإلتجبهبد انحذَثخ فٍ انظُبطبد انتذرَجُخ 



sharm el shekh انًُهج انًتكبيم فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ 

Beirut  يبجظتُز اإلدارح انًهُُخ انًصغزحMINi MBA 

malayzia خطظ اإلحالل انىظُفٍ نهًىارد انجشزَخ وثُبء انًُظًبد انجذَذح 

Dubai تُظُى وتخطُظ انقىي انؼبيهخ وإػذاد خطظ انتذرَت 

alexandria ٍُتخطُظ وتطىَز انًظبر انىظُفٍ نهؼبيه 

Beirut ٍُانًؼبَُز انًهُُخ انًتقذيخ فً َظى تقىَى األداء و تطىَز انًىظف 

cairo قُبص فؼبنُخ انًىارد انجشزَخ وآنُبد تحهُههب 

sharm el shekh انجزَبيج انًتكبيم فٍ إدارح انًىارد انجشزَخ يٍ أكظفىرد 

Dubai انىطبطخ فٍ ثُئخ انؼًم ويهبراد حم انُشاع 

Dubai تحهُم وتىصُف األػًبل وتخطُظ و تُظُى اإلجزاءاد انىظُفُخ 

cairo انُظى انًتقذيخ نهتىصُف انىظُفً وإػذاد انهُكم انتُظًًُ ووضغ خطظ األداء 

Dubai انتخطُظ االطتزاتُجٍ نهًىارد انجشزَخ وإػذاد وتطىَز انكفبءاد 

alexandria ٍُإػذاد وتطىَز أخصبئٍُ انتذرَت وانًُظق 

casablanca إػبدح هُذطخ انًىارد انجشزَخ حظت احتُبجبد انًُظًخ 

paris إدارح اطتزاتُجُبد انتغُُز نًختصٍ انًىارد انجشزَخ 

london انىطبئم انحذَثخ فٍ كتبثخ طُبطبد انؼًم اواإلجزاءاد انفؼبنخ 

   


