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هداف بكـفاءة وفعالية3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إعداد التقارير السنوية3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

لي3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية4 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق4 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية4 يناير 8 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة10 يناير 14 ينايرالمنامة )البحرين(

عمال السكرتارية10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

10 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يناير 15 ينايرسنغافورة
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يناير 15 ينايربيروت )لبنان(

دورة: إعداد التقارير السنوية11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

يطاليا(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية11 يناير 22 ينايرروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة الرقمية للملفات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق11 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق17 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية17 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة الرقمية للملفات17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يناير 22 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

حدث المتغيرات18 يناير 29 ينايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يناير 22 ينايرهونكونغ

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

هداف بكـفاءة وفعالية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال
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دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

لي24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات24 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 يناير 5 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير السنوية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 يناير 29 ينايرلشبونه )البرتغال(

عمال السكرتارية25 يناير 29 ينايرامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

حدث المتغيرات25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

لي31 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

حدث المتغيرات1 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
لي1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

1 فبراير 12 فبرايرهونكونغ
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

عمال السكرتارية1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

عمال السكرتارية1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث المتغيرات7 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

حدث المتغيرات7 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

عمال السكرتارية8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 فبراير 12 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 فبراير 12 فبرايربانكوك )تايالند(

عمال السكرتارية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

عمال السكرتارية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

14 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا
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دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

حدث المتغيرات14 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات15 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية15 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

 "EDMS"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

هداف بكـفاءة وفعالية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

15 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية15 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي21 فبراير 25 فبرايرعمان )الردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: إعداد التقارير السنوية22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

 "EDMS"22 فبراير 26 فبرايرميالن )ايطاليا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

22 فبراير 5 مارسميالن )ايطاليا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

22 فبراير 5 مارسباريس )فرنسا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية28 فبراير 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

28 فبراير 11 مارسشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

هداف بكـفاءة وفعالية28 فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

حدث المتغيرات28 فبراير 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير1 مارس 5 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

يطاليا(
أ
رشفة الرقمية للملفات1 مارس 5 مارسروما )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة1 مارس 5 مارسمدريد )اسبانيا(

عمال السكرتارية1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
1 مارس 12 مارسروما )ا

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية1 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسالكويت
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة7 مارس 11 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

رشفة الرقمية للملفات7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 مارس 11 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(

حدث المتغيرات8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 مارس 12 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
 "EDMS"8 مارس 12 مارسميونخ )ا

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية8 مارس 12 مارسلشبونه )البرتغال(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 مارس 12 مارسروما )ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة14 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

14 مارس 25 مارسعمان )الردن(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

 "EDMS"14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إعداد التقارير السنوية14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

حدث المتغيرات15 مارس 26 مارسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

15 مارس 26 مارسبانكوك )تايالند(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 مارس 19 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(

 "EDMS"21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية21 مارس 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

رشفة الرقمية للملفات21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

لي21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي21 مارس 25 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية22 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية22 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
22 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

مريكية(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
رشفة الرقمية للملفات22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 مارس 26 مارسروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال
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حدث المتغيرات28 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

هداف بكـفاءة وفعالية28 مارس 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 مارس 2 ابريلروما )ا

لي29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

رشفة الرقمية للملفات29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 مارس 2 ابريلروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة الرقمية للملفات4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

عمال السكرتارية4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

Onlineرشفة الرقمية للملفات4 ابريل 8 ابريل
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 ابريل 9 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

هداف بكـفاءة وفعالية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
رشفة الرقمية للملفات5 ابريل 9 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق5 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

لي11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة الرقمية للملفات11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

11 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية11 ابريل 22 ابريلالكويت

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد التقارير السنوية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

عمال السكرتارية11 ابريل 15 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

 "EDMS"11 ابريل 15 ابريلعمان )الردن(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد التقارير السنوية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

 "EDMS"12 ابريل 16 ابريللشبونه )البرتغال(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة12 ابريل 16 ابريلروما )ا

هداف بكـفاءة وفعالية12 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

18 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
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هداف بكـفاءة وفعالية18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 ابريل 22 ابريلعمان )الردن(

19 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

حدث المتغيرات19 ابريل 30 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إعداد التقارير السنوية19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
عمال السكرتارية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 ابريل 23 ابريلدسلتورف )المانيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية19 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية25 ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

عمال السكرتارية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

حدث المتغيرات25 ابريل 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"25 ابريل 29 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

26 ابريل 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية26 ابريل 7 مايوجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

 "EDMS"26 ابريل 30 ابريلباريس )فرنسا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(

2 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 مايو 6 مايوالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية2 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة3 مايو 7 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية3 مايو 7 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوهونكونغ
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير3 مايو 7 مايومدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

9 مايو 13 مايوكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية9 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق9 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق10 مايو 21 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

هداف بكـفاءة وفعالية10 مايو 21 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف بكـفاءة وفعالية10 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية10 مايو 14 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال10 مايو 14 مايوبانكوك )تايالند(

عمال السكرتارية10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

 "EDMS"16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة الرقمية للملفات16 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(

16 مايو 20 مايوكازبالنكا )المغرب(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

حدث المتغيرات16 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

عمال السكرتارية16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لي16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية17 مايو 21 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

عمال السكرتارية17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 مايو 21 مايولشبونه )البرتغال(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية23 مايو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة23 مايو 27 مايوعمان )الردن(

هداف بكـفاءة وفعالية23 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(

حدث المتغيرات23 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

23 مايو 3 يونيومسقط )سلطنة عمان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة الرقمية للملفات23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

 "EDMS"24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"24 مايو 28 مايوروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية24 مايو 4 يونيوبيروت )لبنان(

عمال السكرتارية24 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

حدث المتغيرات24 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية24 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

لي24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال
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هداف بكـفاءة وفعالية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 مايو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

30 مايو 3 يونيوالكويت
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة30 مايو 3 يونيوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية30 مايو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية31 مايو 25 يونيوميونخ )ا

دورة: إعداد التقارير السنوية31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير31 مايو 4 يونيوسنغافورة

يطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 مايو 11 يونيوروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة31 مايو 4 يونيوروما )ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 مايو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

هداف بكـفاءة وفعالية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
حدث المتغيرات7 يونيو 18 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مريكية(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية13 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 يونيو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة14 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

رشفة الرقمية للملفات14 يونيو 18 يونيوامستردام )هولندا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق14 يونيو 25 يونيوسنغافورة
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية20 يونيو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية20 يونيو 1 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

20 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

عمال السكرتارية21 يونيو 25 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
عمال السكرتارية21 يونيو 25 يونيوروما )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية21 يونيو 2 يوليوهونكونغ

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة21 يونيو 25 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

حدث المتغيرات21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية21 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
رشفة الرقمية للملفات21 يونيو 25 يونيوروما )ا

أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق27 يونيو 8 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير27 يونيو 1 يوليوالكويت

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حدث المتغيرات27 يونيو 8 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

لي27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير السنوية28 يونيو 2 يوليومدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية28 يونيو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(

 "EDMS"28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة الرقمية للملفات28 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة الرقمية للملفات28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

4 يوليو 8 يوليوعمان )الردن(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

4 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

لي4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

حدث المتغيرات5 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

عمال السكرتارية5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(

 "EDMS"5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات5 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات5 يوليو 9 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال
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يطاليا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية5 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"11 يوليو 15 يوليوالكويت
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

هداف بكـفاءة وفعالية11 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة11 يوليو 15 يوليوعمان )الردن(

حدث المتغيرات11 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات11 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

 "EDMS"11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير11 يوليو 15 يوليوكازبالنكا )المغرب(

رشفة الرقمية للملفات12 يوليو 16 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير12 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 يوليو 16 يوليودسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

رشفة الرقمية للملفات12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية12 يوليو 23 يوليوهونكونغ
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية12 يوليو 6 اغسطسهونكونغ

12 يوليو 23 يوليومدريد )اسبانيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة الرقمية للملفات18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: إعداد التقارير السنوية18 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية18 يوليو 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 يوليو 22 يوليوالكويت

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق18 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

لي19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

حدث المتغيرات19 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

عمال السكرتارية19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لي19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

 "EDMS"19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

حدث المتغيرات25 يوليو 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 يوليو 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

 "EDMS"25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال25 يوليو 29 يوليومسقط )سلطنة عمان(

25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة26 يوليو 30 يوليوروما )ا

لمانيا(
أ
26 يوليو 6 اغسطسميونخ )ا

ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا
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رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية26 يوليو 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
لي26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية1 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

Onlineرشفة الرقمية للملفات1 اغسطس 5 اغسطس
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

2 اغسطس 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية2 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية2 اغسطس 6 اغسطسسنغافورة

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"2 اغسطس 6 اغسطسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق2 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية2 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

لي8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير السنوية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

رشفة الرقمية للملفات8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير9 اغسطس 13 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية9 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"9 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إعداد التقارير السنوية15 اغسطس 19 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 اغسطس 19 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي15 اغسطس 19 اغسطسالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
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دورة: إعداد التقارير السنوية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

16 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي23 اغسطس 27 اغسطسلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق23 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(

لمانيا(
أ
 "EDMS"23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

23 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق23 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"23 اغسطس 27 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

23 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق29 اغسطس 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

لي29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية30 اغسطس 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 اغسطس 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق30 اغسطس 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية30 اغسطس 24 سبتمبرسيدني )استراليا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

هداف بكـفاءة وفعالية30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال30 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

رشفة الرقمية للملفات30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية30 اغسطس 10 سبتمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
حدث المتغيرات30 اغسطس 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

عمال السكرتارية30 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
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لي5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

هداف بكـفاءة وفعالية5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

مريكية(
أ
 "EDMS"6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 سبتمبر 10 سبتمبرهونكونغ

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد التقارير السنوية6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية6 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 سبتمبر 10 سبتمبرروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

12 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة12 سبتمبر 16 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق13 سبتمبر 24 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة13 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"13 سبتمبر 17 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير السنوية13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة

13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير13 سبتمبر 17 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

عمال السكرتارية13 سبتمبر 17 سبتمبرميالن )ايطاليا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 سبتمبر 17 سبتمبرهونكونغ

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة19 سبتمبر 23 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة الرقمية للملفات19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال20 سبتمبر 24 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

حدث المتغيرات20 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إعداد التقارير السنوية20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية20 سبتمبر 24 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

26 سبتمبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

حدث المتغيرات26 سبتمبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

مريكية(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق27 سبتمبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

27 سبتمبر 8 اكـتوبرسنغافورة
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

مريكية(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 سبتمبر 1 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق3 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

حدث المتغيرات3 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )الردن(

عمال السكرتارية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

يطاليا(
أ
دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية4 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

يطاليا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير السنوية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: إعداد التقارير السنوية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(

رشفة الرقمية للملفات10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية10 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسنغافورة

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية11 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(

عمال السكرتارية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

رشفة الرقمية للملفات11 اكـتوبر 15 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

لمانيا(
أ
دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال11 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

هداف بكـفاءة وفعالية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

 "EDMS"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )الردن(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية18 اكـتوبر 12 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
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دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

18 اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

يطاليا(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

لي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

مريكية(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

18 اكـتوبر 22 اكـتوبربانكوك )تايالند(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: إعداد التقارير السنوية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

رشفة الرقمية للملفات24 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

 "EDMS"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"24 اكـتوبر 28 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

مريكية(
أ
دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 اكـتوبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية25 اكـتوبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

 "EDMS"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

لمانيا(
أ
لي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال السكرتارية31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

 "EDMS"31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

هداف بكـفاءة وفعالية31 اكـتوبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

هداف بكـفاءة وفعالية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

حدث المتغيرات1 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية1 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

1 نوفمبر 5 نوفمبرجنيف )سويسرا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
عمال السكرتارية1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

لمانيا(
أ
دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير1 نوفمبر 5 نوفمبرميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

هداف بكـفاءة وفعالية1 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

 "EDMS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا
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رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إعداد التقارير السنوية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
عمال السكرتارية8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

هداف بكـفاءة وفعالية8 نوفمبر 19 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

يطاليا(
أ
رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إعداد التقارير السنوية8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

عمال السكرتارية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

رشفة الرقمية للملفات14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

حدث المتغيرات14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية14 نوفمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

هداف بكـفاءة وفعالية14 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

عمال السكرتارية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية15 نوفمبر 19 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

حدث المتغيرات21 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

رشفة الرقمية للملفات21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

21 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

هداف بكـفاءة وفعالية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية22 نوفمبر 26 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

مريكية(
أ
 "EDMS"22 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

عمال السكرتارية22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

22 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق22 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

هداف بكـفاءة وفعالية28 نوفمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

عمال السكرتارية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال
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28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير السنوية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة الرقمية للملفات28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

هداف بكـفاءة وفعالية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

29 نوفمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

لمانيا(
أ
هداف بكـفاءة وفعالية29 نوفمبر 10 ديسمبرميونخ )ا

أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية29 نوفمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة29 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

حدث المتغيرات5 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية5 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة6 ديسمبر 10 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

لي6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية6 ديسمبر 10 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق6 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير12 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية13 ديسمبر 7 ينايربرشلونة )اسبانيا(

رشفة الرقمية للملفات13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

 "EDMS"13 ديسمبر 17 ديسمبربانكوك )تايالند(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

13 ديسمبر 17 ديسمبرفينا )النمسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(

هداف بكـفاءة وفعالية13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال
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رشفة الرقمية للملفات13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم التطبيقية الحديثة إلدارة الوثائق والمحفوظات وال

عمال السكرتارية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة13 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

هداف بكـفاءة وفعالية19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

حدث المتغيرات19 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية التنفيذية المتقدمة والتميز في فن الحوار وقوة التصال19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

 "EDMS"19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

دورة: مهارات كـتابة وإعداد التقارير والمراسالت اإلدارية19 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

19 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

دورة: إعداد التقارير السنوية20 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

عمال السكرتارية20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
داء المتميز ل

أ
دورة: اإلدارة المتقدمة للمكاتب وال

مريكية(
أ
لي20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
ً
مين المعلومات إلكـترونيا

أ
رشيفي وحفظ وتا

أ
ساسيات الفهرسة والوصف ال

أ
دورة: ا

دورة: مهارات جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

 "EDMS"20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(
ً
رشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات الكـترونيا

أ
دورة: الفهرسة وال

مريكية(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية واإلبداع اإلداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق20 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة في إعداد التقارير باستخدام الحاسب ال

دورة: إدارة المكاتب بالطرق العصرية26 ديسمبر 20 ينايركواللمبور )ماليزيا(

26 ديسمبر 6 ينايرشرم الشيخ )مصر(
ً
 ويدويا

ً
رشفتها إلكـترونيا

أ
دورة: حفظ الوثائق والبيانات وا

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة والختزال وتنشيط الذاكرة26 ديسمبر 30 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

حدث المتغيرات27 ديسمبر 7 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: السكرتارية اإللكـترونية وإدارة المكاتب الذكية وفق ا

دورة: السكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة الختزال وتنشيط الذاكرة27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 ديسمبر 31 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل في مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال

دورة: تطوير مهارات رئيس وسكرتير مجلس اإلدارة27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(

هداف بكـفاءة وفعالية27 ديسمبر 7 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة متقدمة في: إدارة المكاتب, التخطيط والتنظيم وتحديد ال

رشفة وتطبيقاتها باستخدام "MS Outlook"27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: البرنامج التخصصي المتكامل فى مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب وال


