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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

HRM 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 البشرية الموارد إدارة في القانونية الجوانب إتقان 

HRM 083 القاهرة 2023يناير  5 – 1 التطبيق حتى المفهوم من:  والدمج والتنوع المساواة 

HRM 143 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 البشرية والموارد التدريب إدارة هيكلة إعادة 

HRM 025 
 التدريب إحصائيات لتحليل اآللية المعالجة

 Statistical Analysis Training 
 دبي 2023يناير  12 – 8

HRM 085 
 القانونية واألنظمة وضوابطه اإلداري والتأديب التحقيق

 الموظفين لشؤون
 اسطنبول 2023يناير  11 – 15

HRM 145 
 الداخلية الالئحة وإعداد تخطيط في المتقدمة المعايير

 البشرية الموارد لسياسات
 القاهرة 2023يناير  11 – 15

HRM 027 لندن 2023يناير  22 – 22 األداء تطوير على الميداني التدريب اثر 

HRM 087 
 واالستفادة البشرية الموارد تنمية في المعاصرة المفاهيم

 طاقاتها من القصوى
 دبي 2023يناير  22 – 22

HRM 147 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 والتدريب البشرية الموارد ومنسق اخصائي وتأهيل إعداد 

HRM 029 القاهرة 2023فبراير  2 –يناير  21 الموظفين إلشراك واالستراتيجيات الممارسات 

HRM 089 امستردام 2023فبراير   1 – 5 البشرية الموارد في الرقمي التحول 

HRM 149 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 التدريبي بالمسار الوظيفي المسار ربط في الحديثة المهارات 

HRM 031 
 البشرية الموارد تطوير على الجديد العالمي النظام أثر

 المتوازن األداء بطاقة نظام بإستخدام
 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12

HRM 091 
  المقابالت إجراء في المتقدمة المهارات

 والتوظيف االختيار وعمليات
 دبي 2023فبراير   12 – 12

HRM 151 لندن 2023فبراير   23 – 11 التدريب محلل مهارات وتطوير إعداد 

HRM 033 المدربين تدريب في المتكاملة المهارات TOT 11 – 23   اسطنبول 2023فبراير 

HRM 093 القاهرة 2023مارس  2 –فبراير  22 المؤسسات اداء لتطوير االستراتيجي التخطيط 

HRM 153 امستردام 2023مارس  2 –فبراير  22 والتطبيقات التوجهات أحدث:  اإللكترونية البشرية الموارد 

HRM 035 القاهرة 2023مارس   1 – 5 وتنفيذه المرتبات كشوف نظام اختيار 

HRM 095 
  السلبي السلوك على والقضاء التنظيمي الوالء

 الوظيفي واالنسحاب
 دبي 2023مارس   1 – 5

HRM 155 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 الموظفين وسعادة البشرية الموارد إدارة في االبتكار 

 الموارد البشرية والتدريب
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HRM 037 شرم الشيخ 2023مارس   12 – 12 التعليمية البرامج تصميم آليات 

HRM 097 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 البشرية الموارد وتنمية اإلداري التطوير في واإلبداع التميز 

HRM 157 القاهرة 2023مارس  23 – 11 الشركات ومديري اإلدارة مجلس أعضاء اعتماد برنامج 

HRM 039 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 اإليجابي والتفكير السعادة اخصائي 

HRM 099 لندن 2023مارس   30 – 22 التدريبية واألنشطة األلعاب بناء 

HRM 159 
  التدريبية السياسات في الحديثة االتجاهات

 التدريب خطط وإعداد
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

HRM 041 دبي 2023 ابريل  2 – 2 الشركات في التدريب مسئولي تأهيل 

HRM 101 القاهرة 2023 ابريل  13 – 1 الجدارة لمفهوم وفقا   والترقية واالستبقاء والتعيين التوظيف 

HRM 161 امستردام 2023 ابريل  13 – 1 البشري المال لرأس األكبر األثر تحقيق 

HRM 043 دبي 2023 ابريل  20 – 12 مؤسستك في الداخلية التدريب أكاديمية إدارة 

HRM 103 شرم الشيخ 2023 ابريل  20 – 12 المنظمات هيكلة وإعادة والوظيفية التنظيمية الهياكل تصميم 

HRM 163 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 المواهب إدارة في المعتمد األخصائي 

HRM 045 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 البشرية الموارد إدارة في الشاملة الجودة تطبيقات 

HRM 105 
  بالشركة التعريف تقنيات:  الجديد الموظف إلحاق

 الوظيفي واإلرشاد
 القاهرة 2023 مايو  4 – ابريل 30

HRM 165 
  المواهب وإدارة العاملة القوى تطوير

 الوظيفي التعاقب خطط وإعداد
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

HRM 047 لندن 2023 مايو  11 – 2 التدريب برامج وإعداد العمل رأس على التدريب إدارة 

HRM 107 
 والتدريب البشرية الموارد مديري مهارات تطوير

 (DACUM) آلية ستخدامبإ 
 دبي 2023 مايو  11 – 2

HRM 167 النمسا 2023 مايو 18 – 14 الموظفين عالقات في المعتمد األخصائي 

HRM 049 القاهرة 2023 مايو 18 – 14 الحوافز ووضع األجور هياكل وادارة تقييم 

HRM 109 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 االجتماعي التواصل شبكات بإستخدام التوظيف 

HRM 169 امستردام 2023 مايو 25 – 21 الموظفين شؤون وأحكام أنظمة ومراقبة تنفيذ 

HRM 051 
 الموظفين وشؤون البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة

 اإلداري والتطوير
 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28

HRM 111 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 الفكري المال رأس تنمية 
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HRM 171 لندن 2023 يونيو  8 – 4 البشرية للموارد االستراتيجية اإلدارة 

HRM 053 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 التدريبية البرامج وتقييم التدريب منسقي مهارات تنمية 

HRM 113 
 في العمل واعباء التوظيف مستوى وقياس تقييم في الريادة

 المهنية الكفاءة مستوى ورفع المنظمة
 دبي 2023 يونيو  15 – 11

HRM 173 القاهرة 2023 يونيو  15 – 11 للمحترفين المعتمدة المواهب جذب 

HRM 055 
 وإعداد التدريبية اإلحتياجات تحديد:  التدريبية العملية إدارة

 التدريب وتقييم التدريب خطط
 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18

HRM 115 لندن 2023 يونيو  22 – 18 المعتمد الكوتشنج دبلوم 

HRM 175 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 العملى الواقع إلى التدريب أثر لنقل الحديثة األساليب 

HRM 057 
 الموظفين استقرار على والحفاظ البشرية األصول صيانة

 أصحاب الموظفين مع التعامل واستراتيجيات المتميزين
 الضعيف األداء

 دبي 2023 يونيو  21 – 25

HRM 117 
 في المصغر المهني الماجستير

 والتدريب البشرية الموارد إدارة 
 القاهرة 2023 يوليو  2 – 2

HRM 177 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 المعتمد التدريب مدير 

HRM 059 امستردام 2023 يوليو  13 – 1 للمنظمات اإلستراتيجية باألهداف وربطها المهن إدارة 

HRM 119 
  البشرية الموارد تنمية مفاهيم

 طاقاتها من القصوى واالستفادة
 دبي 2023 يوليو  13 – 1

HRM 179 
 االحتياجات تقييم التدريبي، للتعاقد العالمية األساليب

 التدريب مشاكل ومعالجة التدريبية
 شرم الشيخ 2023 يوليو 20 – 12

HRM 061 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 التدريب ومنسقي أخصائي مهارات 

HRM 121 القاهرة 2023 يوليو 22 – 23 البشرية الموارد أعمال في المتقدمة االحصائية الطرق 

HRM 181 النمسا 2023 يوليو 22 – 23 والتطوير التدريب في المعتمد األخصائي مهارات 

HRM 063 
  اإلحتياجات وتحديد التدريب نشاط تخطيط إدارة

 التدريب موازنات وإعداد
 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30

HRM 123 كوااللمبور 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 والمزايا التعويضات في المعتمد األخصائي مهارات 

HRM 183 امستردام 2023 اغسطس  10 - 2 البشرية الموارد إدارة نظم وتطوير هيكلة إعادة 

HRM 065 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 الموظفين ومقترحات مشاكل مع التعامل مهارات 

HRM 125 
  البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط

 الكفاءات وتطوير وإعداد
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

HRM 185 النمسا 2023 اغسطس  12 - 13 الوظيفي الوالء وتعزيز التحفيز في التميز مهارات 
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HRM 067 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20 البشرية الموارد مخاطر وتقييم إدارة 

HRM 127 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20 الكفاءات على القائمة المقابلة مهارات 

HRM 187 لندن 2023  اغسطس 31 – 22 والتقييم التنظيم التدريب، للتطوير، المتقدمة االستراتيجيات 

HRM 069 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 فيها المتخصصين لغير البشرية الموارد مهارات 

HRM 129 دبي 2023سبتمبر   2  - 3 الموظفين أداء تحفيز : والصناعية المؤسسية السيكولوجية 

HRM 189 امستردام 2023سبتمبر   2  - 3 الوظيفي والوصف التنظيمية الهياكل تطوير مهارات 

HRM 071 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 التدريبية الدورات وتنسيق إدارة 

HRM 131 
  إلدارة الرئيسية األداء ومقاييس مؤشرات

 HR KPI's - البشرية الموارد
 القاهرة 2023سبتمبر  14  - 10

HRM 191 لندن 2023سبتمبر  21  - 12 الوظائف وتوصيف تحليل في الحديثة األسس 

HRM 073 نموذج ADDIE دبي 2023سبتمبر  21  - 12 والتطوير للتدريب 

HRM 133 شرم الشيخ 2023سبتمبر  28  - 24 الكفاءة على القائم اإلداري التدريب 

HRM 193 
 التدريب فى اإلستثمار على والعائد التكلفة قياس اساليب

 التدريبية الحقائب وإعداد
 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1

HRM 075 
 الفعالية لتحقيق البشري لالستثمار المستقبلية اآلفاق

 العمل في والجدارة المتميز واألداء والكفاءة
 القاهرة 2023اكتوبر   12  - 8

HRM 135 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 الوظيفي األداء على والتدقيق الرقابة 

HRM 195 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 وتوظيفها البشرية والكفاءات المواهب إدارة استراتيجيات 

HRM 077 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 البشرية الموارد لمتخصصي القيادة لوحة نموذج إعداد 

HRM 137 
 ونظم اإللكترونية اإلدارة تكنولوجيا في المهني الدبلوم

 البشرية الموارد إدارة في المعلومات
 شرم الشيخ 2023نوفمبر   1  - 5

HRM 197 
  مع الفعال التعامل استراتيجيات
 للموظفين المختلفة الشخصيات

 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12

HRM 079 القاهرة 2023نوفمبر   23  - 11 البشرية للموارد الرقمي االبتكار في التنفيذي البرنامج 

HRM 139 امستردام 2023نوفمبر   30  - 22 الوظيفي التعاقب وتخطيط المهني التطوير 

HRM 199 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 المقابالت إجراء وتقنيات االستقطاب وطرق استراتيجيات 

HRM 081 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 الصناعية للمنظمات اإلدارية الهيكلة إعادة 

HRM 141 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 التدريب أعمال إدارة في التميز 
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HRM 201 
-E اإللكتروني التوظيف في المتكامل البرنامج

Recruitment 
 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24

 

  


