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 7102"  انخسىَك وانًبُؼبث وخذيت انؼًالءانخطت انخذرَبُت " 

 

 19 ببرَس اسخزاحُجُت حخطُظ وحطىَز انًُخجبث انذبنُت وانجذَذة-Mar-17 23-Mar-17 

 19 بُزوث يهبراث انخفبوض وإجزاء انًمببالث انبُؼُت-Mar-17 23-Mar-17 

 19 فُُُب حًُُت يهبراث يسئىنً انًبُؼبث-Mar-17 23-Mar-17 

 26 ببرَس يهبراث انخسىَك وكُفُت انخؼبيم يغ انؼًالء-Mar-17 30-Mar-17 

 26 نُذٌ انطزق انذذَثت فٍ طزح انًُخج انجذَذ ػٍ طزَك االحصبالث انخسىَمُت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 فُُُب لىة انبُغ-Mar-17 30-Mar-17 

 2 اإلسكُذرَت اإلحجبهبث انذذَثت فً إدارة انخسىَك-Apr-17 6-Apr-17 

 2 اإلسكُذرَت أسبنُب إػذاد خطظ وبزايج انخسىَك انفؼبل-Apr-17 6-Apr-17 

 2 انمبهزة يهبراث انخسىَك وكُفُت انخؼبيم يغ انؼًالء-Apr-17 6-Apr-17 

 2 يبنُزَب إدارة انؼاللت يغ انزببئٍ ػٍ طزَك رسى اسخزاحُجُت خبرطت انطزَك-Apr-17 6-Apr-17 

 2 اإلسكُذرَت حذهُم انًشكالث انخسىَمُت وانًبُؼبث-Apr-17 6-Apr-17 

  وانخذهُم ببسخخذاو انًبُؼبث وانخسىَك انًبنٍ: إػذاد انخمبرَز Excel 9 شزو انشُخ-Apr-17 13-Apr-17 

 9 انمبهزة انًُهج انًخكبيم فٍ انخخطُظ انخسىَمٍ يٍ اإلسخزاحُجُبث انً انخطظ انخشغُهُت-Apr-17 13-Apr-17 

 9 اإلسكُذرَت يؼبنجت يشبكم انبُغ انُبحجت ػٍ االػخزاضبث ػهً انسؼز-Apr-17 13-Apr-17 

 9 فزاَكفىرث لىة انبُغ-Apr-17 13-Apr-17 

 9 دبً اإلسخزاحُجُبث انًخمذيت نخذذَذ وحطبُك انذهىل انُبجذت نألسىاق انًسخهذفت-Apr-17 13-Apr-17 

 9 اإلسكُذرَت اإلحجبهبث انذذَثت فً إدارة انخسىَك-Apr-17 13-Apr-17 

  َظبو شكبوي انؼًالءحُفُذ وإدارة  Apr-17 20-Apr-17-16 نُذٌ 

 23 يبنُزَب يفهىو انؼُبَت بكببر انؼًالء-Apr-17 27-Apr-17 

 23 انذر انبُضبء حذهُم انًشكالث انخسىَمُت وانًبُؼبث-Apr-17 27-Apr-17 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   



  ITR 25 street ,Tosson,  Montazah , Alexandria – Egypt | International Training Resort  
Phone: 002 01278655999  ||  002 01149578299 Tel : 002 03 5631455 info@itregy.com  - www.itregy.com  

 

 23 شزو انشُخ أسس إدارة انًبُؼبث نًذَزٌ انًبُؼبث-Apr-17 27-Apr-17 

 23 يبنُزَب يهبراث رجم انًبُؼبث انًذخزف-Apr-17 27-Apr-17 

 23 اإلسكُذرَت اإلسخزاحُجُبث انًخمذيت نخذذَذ وحطبُك انذهىل انُبجذت نألسىاق انًسخهذفت-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فزاَكفىرث انًُظىيت انًخكبيهت إلدارة انخسىَك وانًبُؼبث-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فزاَكفىرث خذيبث يببؼذ انبُغ كًذخم نالدخفبظ ببنؼًالء-Apr-17 27-Apr-17 

 30 انذر انبُضبء األدوار انًسخمبهُت نهؼاللبث انؼبيت و يهبراث اإلحصبل انفؼبل يغ انؼًالء-Apr-17 4-May-17 

 30 أيسخزداو اإلدارة انفؼبنت نهخسىَك-Apr-17 4-May-17 

 7 دبً حخطُظ وإدارة دًالث انؼاللبث انؼبيت-May-17 11-May-17 

 ٍ7 أيسخزداو يفهىو انبُغ اإلسخزاحُجٍ وأثزِ ػهً انكسب وانًذبفظت ػهً انزببئ-May-17 11-May-17 

 7 شزو انشُخ حُفُذ وإدارة َظبو شكبوي انؼًالء-May-17 11-May-17 

 7 أيسخزداو يهبراث انخؼبيم يغ األًَبط انصؼبت يٍ انؼًالء-May-17 11-May-17 

 21 اإلسكُذرَت إدارة ػاللبث انؼًالء-May-17 25-May-17 

 21 انمبهزة شهبدة انخسىَك انًهُُت-May-17 25-May-17 

  ٍطزَك االحصبالث انخسىَمُتانطزق انذذَثت فٍ طزح انًُخج انجذَذ ػ  May-17 25-May-17-21 فزاَكفىرث 

 21 شزو انشُخ يهبراث انخفبوض وإبزاو انصفمبث انخسىَمُت انُبجذت-May-17 25-May-17 

 21 انمبهزة انًذخم انذذَث نهخسىَك وحًُُت انًبُؼبث-May-17 25-May-17 

 21 دبً يبجسخُز فٍ إدارة انًبُؼبث-May-17 25-May-17 

 30 نُذٌ يهبراث انخفبوض وإبزاو انصفمبث انخسىَمُت انُبجذت-Jul-17 3-Aug-17 

 30 دبً يبجسخُز فٍ إدارة انًبُؼبث-Jul-17 3-Aug-17 

 30 انمبهزة يفهىو انؼُبَت بكببر انؼًالء-Jul-17 3-Aug-17 

 6 أيسخزداو انًُهج انًخكبيم فٍ انخخطُظ انخسىَمٍ يٍ اإلسخزاحُجُبث انً انخطظ انخشغُهُت-Aug-17 10-Aug-17 

 6 شزو انشُخ أسبنُب إػذاد خطظ وبزايج انخسىَك انفؼبل-Aug-17 10-Aug-17 

 13 ببرَس يهبراث انخفبوض وإبزاو انصفمبث انخسىَمُت انُبجذت-Aug-17 17-Aug-17 

 ًَ13 ببرَس انخسىَك اإلنكخزو-Aug-17 17-Aug-17 

 ٍ13 شزو انشُخ يفهىو انبُغ اإلسخزاحُجٍ وأثزِ ػهً انكسب وانًذبفظت ػهً انزببئ-Aug-17 17-Aug-17 

  انًبُؼبث وانخسىَك انًبنٍ: إػذاد انخمبرَز وانخذهُم ببسخخذاوExcel 13 شزو انشُخ-Aug-17 17-Aug-17 



  ITR 25 street ,Tosson,  Montazah , Alexandria – Egypt | International Training Resort  
Phone: 002 01278655999  ||  002 01149578299 Tel : 002 03 5631455 info@itregy.com  - www.itregy.com  

 

 ٌ13 يبنُزَب انخؼزَز انفؼبل نهخسىَك واسخزاحُجُبث اإلػال-Aug-17 17-Aug-17 

 13 اسطُبىل انذراسبث انخسىَمُت ويهبراث فخخ أسىاق جذَذة-Aug-17 17-Aug-17 

 3 فُُُب شهبدة خذيت انؼًالء االدخزافُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 دبً شهبدة انًبُؼبث االدخزافُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 نُذٌ انخًُز اإلبخكبرٌ نًشزفٍ انًبُؼبث وانخسىَك-Sep-17 7-Sep-17 

 3 بُزوث انًُهج انًخكبيم فٍ انخخطُظ انخسىَمٍ يٍ اإلسخزاحُجُبث انً انخطظ انخشغُهُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 اسطُبىل يهبراث انخؼبيم يغ األًَبط انصؼبت يٍ انؼًالء-Sep-17 7-Sep-17 

 10 ببرَس اإلدارة انفؼبنت نهخسىَك-Sep-17 14-Sep-17 

 10 يبنُزَب يهبراث رجم انًبُؼبث انًذخزف-Sep-17 14-Sep-17 

 17 اإلسكُذرَت انخسىَك ػبز االَخزَج ووسبئم اإلػالو االجخًبػُت-Sep-17 21-Sep-17 

 17 أيسخزداو إسخزاحُجُت انخسىَك وإػذاد انخطظ انخسىَمُت وحُشُظ انًبُؼبث-Sep-17 21-Sep-17 

 17 دبً انخسىَك ػبز االَخزَج ووسبئم اإلػالو االجخًبػُت-Sep-17 21-Sep-17 

 24 بُزوث شهبدة انخسىَك انًهُُت-Sep-17 28-Sep-17 

 24 بُزوث يهبراث انخفبوض وإبزاو انصفمبث انخسىَمُت انُبجذت-Sep-17 28-Sep-17 

 ٍُ24 انمبهزة اإلسخزاحُجُبث انخسىَمُت نخذهُم انسىق وانًُبفس-Sep-17 28-Sep-17 

 24 اإلسكُذرَت يفهىو انؼُبَت بكببر انؼًالء-Sep-17 28-Sep-17 

 1 نُذٌ يهبراث وإسخزاحُجُبث انخفبوض-Oct-17 5-Oct-17 

 8 انمبهزة أسبنُب ويهبراث انؼزض واإللُبع-Oct-17 12-Oct-17 

 22 فُُُب شهبدة خذيت انؼًالء االدخزافُت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 اإلسكُذرَت يؼبنجت يشبكم انبُغ انُبحجت ػٍ االػخزاضبث ػهً انسؼز-Oct-17 26-Oct-17 

 29 ببرَس يهبراث وإسخزاحُجُبث انخفبوض-Oct-17 2-Nov-17 

 29 بُزوث اإلسخزاحُجُبث انًخمذيت نخذذَذ وحطبُك انذهىل انُبجذت نألسىاق انًسخهذفت-Oct-17 2-Nov-17 

 29 فزاَكفىرث انخًُز فٍ خذيت انؼًالء-Oct-17 2-Nov-17 

 ٍُ29 أيسخزداو اإلسخزاحُجُبث انخسىَمُت نخذهُم انسىق وانًُبفس-Oct-17 2-Nov-17 

 29 انمبهزة اإلحجبهبث انذذَثت فً إدارة انخسىَك-Oct-17 2-Nov-17 

 5 اإلسكُذرَت يهبراث انخؼبيم يغ األًَبط انصؼبت يٍ انؼًالء-Nov-17 9-Nov-17 
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 5 فزاَكفىرث يهبراث انخفبوض وإجزاء انًمببالث انبُؼُت-Nov-17 9-Nov-17 

 5 فُُُب انذراسبث انخسىَمُت ويهبراث فخخ أسىاق جذَذة-Nov-17 9-Nov-17 

 12 فُُُب خذيبث يببؼذ انبُغ كًذخم نالدخفبظ ببنؼًالء-Nov-17 16-Nov-17 

  انًبُؼبث وانخسىَك انًبنٍ: إػذاد انخمبرَز وانخذهُم ببسخخذاوExcel 12 شزو انشُخ-Nov-17 16-Nov-17 

 12 انمبهزة اسخزاحُجُت حخطُظ وحطىَز انًُخجبث انذبنُت وانجذَذة-Nov-17 16-Nov-17 

 12 انمبهزة يبجسخُز فٍ إدارة انًبُؼبث-Nov-17 16-Nov-17 

 12 يبنُزَب انًُظىيت انًخكبيهت إلدارة انخسىَك وانًبُؼبث-Nov-17 16-Nov-17 

 12 دبً أسبنُب ويهبراث انؼزض واإللُبع-Nov-17 16-Nov-17 

 26 فُُُب شهبدة خذيت انؼًالء االدخزافُت-Nov-17 30-Nov-17 

 26 شزو انشُخ يبجسخُز فٍ إدارة انًبُؼبث-Nov-17 30-Nov-17 

 26 دبً انًذخم انذذَث نهخسىَك وحًُُت انًبُؼبث-Nov-17 30-Nov-17 

 26 بُزوث حًُُت يهبراث يسئىنً انًبُؼبث-Nov-17 30-Nov-17 

 26 نُذٌ حذهُم انًشكالث انخسىَمُت وانًبُؼبث-Nov-17 30-Nov-17 

 26 يبنُزَب انًذخم انذذَث نهخسىَك وحًُُت انًبُؼبث-Nov-17 30-Nov-17 

 26 اإلسكُذرَت يهبراث وإسخزاحُجُبث انخفبوض-Nov-17 30-Nov-17 

 26 ببرَس األسبنُب انذذَثت فٍ وضغ خطظ واسخزاحُجُبث انخسىَك-Nov-17 30-Nov-17 

 ٍ3 فُُُب يفهىو انبُغ اإلسخزاحُجٍ وأثزِ ػهً انكسب وانًذبفظت ػهً انزببئ-Dec-17 7-Dec-17 

 3 بُزوث لىة انبُغ-Dec-17 7-Dec-17 

 17 فُُُب إدارة ػاللبث انؼًالء-Dec-17 21-Dec-17 

  انذهىل انُبجذت نألسىاق انًسخهذفتاإلسخزاحُجُبث انًخمذيت نخذذَذ وحطبُك  Dec-17 21-Dec-17-17 اإلسكُذرَت 

 ٍُ17 فُُُب اإلسخزاحُجُبث انخسىَمُت نخذهُم انسىق وانًُبفس-Dec-17 21-Dec-17 

 24 يبنُزَب فؼبنُت إدارة انؼاليت انخجبرَت-Dec-17 28-Dec-17 

     


