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تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
جدة14-02-102019-02-2019اإلداري الفعال والمتمیز

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
تونس14-02-102019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الریاض14-02-102019-02-2019إستراتیجیة التفاوض

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
القاھرة14-02-102019-02-2019لمواجھة أعباء العمل

المنامة14-02-102019-02-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

بیروت14-02-102019-02-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الكویت14-02-102019-02-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
مراكش14-02-102019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

الدوحة14-02-102019-02-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

مسقط14-02-102019-02-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

برشلونة15-02-112019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
برلین15-02-112019-02-2019اإلداري

بروكسل15-02-112019-02-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

زیورخ15-02-112019-02-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

بكین15-02-112019-02-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

بانكوك15-02-112019-02-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

تورنتو15-02-112019-02-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
سنغافورة15-02-112019-02-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
لندن15-02-112019-02-2019للسكرتاریة المتمیزة

جنیف15-02-112019-02-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

فیینا15-02-112019-02-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
میونیخ15-02-112019-02-2019الداخلي في المنظمات

براغ15-02-112019-02-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
روما15-02-112019-02-2019االتصاالت اإلداریة

جاكرتا15-02-112019-02-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
اسطنبول16-02-122019-02-2019مختلف اإلدارات

جدة21-02-172019-02-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تونس21-02-172019-02-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019إستراتیجیة التفاوض

القاھرة21-02-172019-02-2019تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108



مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
المنامة21-02-172019-02-2019لمواجھة أعباء العمل

بیروت21-02-172019-02-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الكویت21-02-172019-02-2019اإلداري الفعال والمتمیز

مراكش21-02-172019-02-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

الدوحة21-02-172019-02-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

مسقط21-02-172019-02-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

باریس22-02-182019-02-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
برشلونة22-02-182019-02-2019للسكرتاریة المتمیزة

برلین22-02-182019-02-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
بروكسل22-02-182019-02-2019اإلداري

زیورخ22-02-182019-02-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
بكین22-02-182019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

بانكوك22-02-182019-02-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تورنتو22-02-182019-02-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

سنغافورة22-02-182019-02-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
لندن22-02-182019-02-2019اإلداري

جنیف22-02-182019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

فیینا22-02-182019-02-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

میونیخ22-02-182019-02-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
براغ22-02-182019-02-2019الداخلي في المنظمات

روما22-02-182019-02-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
جاكرتا22-02-182019-02-2019االتصاالت اإلداریة

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
اسطنبول23-02-192019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

جدة28-02-242019-02-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
تونس28-02-242019-02-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
القاھرة28-02-242019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
المنامة28-02-242019-02-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
بیروت28-02-242019-02-2019لمواجھة أعباء العمل

الكویت28-02-242019-02-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

مراكش28-02-242019-02-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الدوحة28-02-242019-02-2019تكنولوجیا المعلومات

مسقط28-02-242019-02-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

باریس01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039



االتصاالت اإلداریة

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
برشلونة01-03-252019-02-2019اإلداري

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
برلین01-03-252019-02-2019اإلداري الفعال والمتمیز

بروكسل01-03-252019-02-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
زیورخ01-03-252019-02-2019اإلداري

بكین01-03-252019-02-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

بانكوك01-03-252019-02-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

تورنتو01-03-252019-02-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

سنغافورة01-03-252019-02-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

لندن01-03-252019-02-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
جنیف01-03-252019-02-2019للسكرتاریة المتمیزة

فیینا01-03-252019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

میونیخ01-03-252019-02-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

براغ01-03-252019-02-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
روما01-03-252019-02-2019الداخلي في المنظمات

جاكرتا01-03-252019-02-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

ماربیال01-03-252019-02-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول02-03-262019-02-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
جدة07-03-032019-03-2019لمواجھة أعباء العمل

القاھرة07-03-032019-03-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
المنامة07-03-032019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
بیروت07-03-032019-03-2019مختلف اإلدارات

الكویت07-03-032019-03-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
مراكش07-03-032019-03-2019اإلداري

الدوحة07-03-032019-03-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

مسقط07-03-032019-03-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

باریس08-03-042019-03-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

امستردام08-03-042019-03-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

برشلونة08-03-042019-03-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

برلین08-03-042019-03-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
بروكسل08-03-042019-03-2019اإلداري الفعال والمتمیز

زیورخ08-03-042019-03-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

بكین08-03-042019-03-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
بانكوك08-03-042019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

تورنتو08-03-042019-03-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856



سنغافورة08-03-042019-03-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

لندن08-03-042019-03-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
جنیف08-03-042019-03-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
فیینا08-03-042019-03-2019للسكرتاریة المتمیزة

میونیخ08-03-042019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

براغ08-03-042019-03-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

روما08-03-042019-03-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
جاكرتا08-03-042019-03-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
ماربیال08-03-042019-03-2019االتصاالت اإلداریة

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
اسطنبول09-03-052019-03-2019إستراتیجیة التفاوض

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
جدة14-03-102019-03-2019مختلف اإلدارات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
القاھرة14-03-102019-03-2019إستراتیجیة التفاوض

المنامة14-03-102019-03-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
بیروت14-03-102019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الكویت14-03-102019-03-2019لمواجھة أعباء العمل

مراكش14-03-102019-03-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الدوحة14-03-102019-03-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
مسقط14-03-102019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
باریس15-03-112019-03-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
امستردام15-03-112019-03-2019االتصاالت اإلداریة

برشلونة15-03-112019-03-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

برلین15-03-112019-03-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

بروكسل15-03-112019-03-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
زیورخ15-03-112019-03-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
بكین15-03-112019-03-2019اإلداري

بانكوك15-03-112019-03-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

تورنتو15-03-112019-03-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

سنغافورة15-03-112019-03-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

لندن15-03-112019-03-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

جنیف15-03-112019-03-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
فیینا15-03-112019-03-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
میونیخ15-03-112019-03-2019للسكرتاریة المتمیزة

براغ15-03-112019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977



روما15-03-112019-03-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

جاكرتا15-03-112019-03-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

ماربیال15-03-112019-03-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

مدرید15-03-112019-03-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
جدة21-03-172019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
المنامة21-03-172019-03-2019إستراتیجیة التفاوض

بیروت21-03-172019-03-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
الكویت21-03-172019-03-2019مختلف اإلدارات

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
مراكش21-03-172019-03-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الدوحة21-03-172019-03-2019اإلداري

مسقط21-03-172019-03-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

دبي21-03-172019-03-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس22-03-182019-03-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

امستردام22-03-182019-03-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

برشلونة22-03-182019-03-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
برلین22-03-182019-03-2019لمواجھة أعباء العمل

بروكسل22-03-182019-03-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

زیورخ22-03-182019-03-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

بكین22-03-182019-03-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

بانكوك22-03-182019-03-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
تورنتو22-03-182019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

سنغافورة22-03-182019-03-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

لندن22-03-182019-03-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

جنیف22-03-182019-03-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

فیینا22-03-182019-03-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
میونیخ22-03-182019-03-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
براغ22-03-182019-03-2019للسكرتاریة المتمیزة

روما22-03-182019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

جاكرتا22-03-182019-03-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
ماربیال22-03-182019-03-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
مدرید22-03-182019-03-2019االتصاالت اإلداریة

جدة28-03-242019-03-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
بیروت28-03-242019-03-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
الكویت28-03-242019-03-2019تكنولوجیا المعلومات



مراكش28-03-242019-03-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الدوحة28-03-242019-03-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

مسقط28-03-242019-03-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
دبي28-03-242019-03-2019االتصاالت اإلداریة

باریس29-03-252019-03-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
امستردام29-03-252019-03-2019الداخلي في المنظمات

برشلونة29-03-252019-03-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
برلین29-03-252019-03-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
بروكسل29-03-252019-03-2019لمواجھة أعباء العمل

زیورخ29-03-252019-03-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
بكین29-03-252019-03-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
بانكوك29-03-252019-03-2019اإلداري

تورنتو29-03-252019-03-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
سنغافورة29-03-252019-03-2019تكنولوجیا المعلومات

لندن29-03-252019-03-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

جنیف29-03-252019-03-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

فیینا29-03-252019-03-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

میونیخ29-03-252019-03-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
براغ29-03-252019-03-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
روما29-03-252019-03-2019للسكرتاریة المتمیزة

جاكرتا29-03-252019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

ماربیال29-03-252019-03-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

مدرید29-03-252019-03-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

كوااللمبور29-03-252019-03-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
جدة04-04-312019-03-2019إستراتیجیة التفاوض

الكویت04-04-312019-03-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

مراكش04-04-312019-03-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الدوحة04-04-312019-03-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
مسقط04-04-312019-03-2019اإلداري

دبي04-04-312019-03-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

عمان04-04-312019-03-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس05-04-012019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

امستردام05-04-012019-04-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

برشلونة05-04-012019-04-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

برلین05-04-012019-04-2019فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106



تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
بروكسل05-04-012019-04-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
زیورخ05-04-012019-04-2019لمواجھة أعباء العمل

بكین05-04-012019-04-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

بانكوك05-04-012019-04-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تورنتو05-04-012019-04-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

سنغافورة05-04-012019-04-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
لندن05-04-012019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

جنیف05-04-012019-04-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

فیینا05-04-012019-04-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

میونیخ05-04-012019-04-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

براغ05-04-012019-04-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
روما05-04-012019-04-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
جاكرتا05-04-012019-04-2019للسكرتاریة المتمیزة

ماربیال05-04-012019-04-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
مدرید05-04-012019-04-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
كوااللمبور05-04-012019-04-2019االتصاالت اإلداریة

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الكویت11-04-072019-04-2019إستراتیجیة التفاوض

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
مراكش11-04-072019-04-2019لمواجھة أعباء العمل

الدوحة11-04-072019-04-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

مسقط11-04-072019-04-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
دبي11-04-072019-04-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
عمان11-04-072019-04-2019االتصاالت اإلداریة

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
باریس12-04-082019-04-2019للسكرتاریة المتمیزة

امستردام12-04-082019-04-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
برشلونة12-04-082019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

برلین12-04-082019-04-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
بروكسل12-04-082019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
زیورخ12-04-082019-04-2019مختلف اإلدارات

بكین12-04-082019-04-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
بانكوك12-04-082019-04-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
تورنتو12-04-082019-04-2019اإلداري



سنغافورة12-04-082019-04-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

لندن12-04-082019-04-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

جنیف12-04-082019-04-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

فیینا12-04-082019-04-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

میونیخ12-04-082019-04-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

براغ12-04-082019-04-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

روما12-04-082019-04-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
جاكرتا12-04-082019-04-2019اإلداري

ماربیال12-04-082019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

مدرید12-04-082019-04-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

كوااللمبور12-04-082019-04-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

طرابزون12-04-082019-04-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
مراكش18-04-142019-04-2019مختلف اإلدارات

الدوحة18-04-142019-04-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
مسقط18-04-142019-04-2019اإلداري الفعال والمتمیز

دبي18-04-142019-04-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

عمان18-04-142019-04-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
باریس19-04-152019-04-2019اإلداري

امستردام19-04-152019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

برشلونة19-04-152019-04-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
برلین19-04-152019-04-2019إستراتیجیة التفاوض

بروكسل19-04-152019-04-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
زیورخ19-04-152019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
بكین19-04-152019-04-2019لمواجھة أعباء العمل

بانكوك19-04-152019-04-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تورنتو19-04-152019-04-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
سنغافورة19-04-152019-04-2019اإلداري

لندن19-04-152019-04-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
جنیف19-04-152019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

فیینا19-04-152019-04-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

میونیخ19-04-152019-04-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

براغ19-04-152019-04-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

روما19-04-152019-04-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

جاكرتا19-04-152019-04-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
ماربیال19-04-152019-04-2019للسكرتاریة المتمیزة



مدرید19-04-152019-04-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
كوااللمبور19-04-152019-04-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
طرابزون19-04-152019-04-2019االتصاالت اإلداریة

الریاض25-04-212019-04-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
مراكش25-04-212019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الدوحة25-04-212019-04-2019لمواجھة أعباء العمل

مسقط25-04-212019-04-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

دبي25-04-212019-04-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
عمان25-04-212019-04-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019االتصاالت اإلداریة

باریس26-04-222019-04-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
امستردام26-04-222019-04-2019للسكرتاریة المتمیزة

برشلونة26-04-222019-04-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
بروكسل26-04-222019-04-2019إستراتیجیة التفاوض

زیورخ26-04-222019-04-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
بكین26-04-222019-04-2019مختلف اإلدارات

بانكوك26-04-222019-04-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
تورنتو26-04-222019-04-2019اإلداري الفعال والمتمیز

سنغافورة26-04-222019-04-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
لندن26-04-222019-04-2019اإلداري

جنیف26-04-222019-04-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
فیینا26-04-222019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

میونیخ26-04-222019-04-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

براغ26-04-222019-04-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

روما26-04-222019-04-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

جاكرتا26-04-222019-04-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
ماربیال26-04-222019-04-2019اإلداري

مدرید26-04-222019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

كوااللمبور26-04-222019-04-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

طرابزون26-04-222019-04-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الریاض02-05-282019-04-2019االتصاالت اإلداریة

مراكش02-05-282019-04-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
الدوحة02-05-282019-04-2019مختلف اإلدارات



مسقط02-05-282019-04-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

دبي02-05-282019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

عمان02-05-282019-04-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس03-05-292019-04-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
امستردام03-05-292019-04-2019اإلداري

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
برشلونة03-05-292019-04-2019اإلداري

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
زیورخ03-05-292019-04-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
بكین03-05-292019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
بانكوك03-05-292019-04-2019لمواجھة أعباء العمل

تورنتو03-05-292019-04-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
سنغافورة03-05-292019-04-2019اإلداري الفعال والمتمیز

لندن03-05-292019-04-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

جنیف03-05-292019-04-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

فیینا03-05-292019-04-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
میونیخ03-05-292019-04-2019تكنولوجیا المعلومات

براغ03-05-292019-04-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

روما03-05-292019-04-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

جاكرتا03-05-292019-04-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

ماربیال03-05-292019-04-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
مدرید03-05-292019-04-2019للسكرتاریة المتمیزة

كوااللمبور03-05-292019-04-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
طرابزون03-05-292019-04-2019الداخلي في المنظمات

تونس09-05-052019-05-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

الریاض09-05-052019-05-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
مراكش09-05-052019-05-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
الدوحة09-05-052019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
مسقط09-05-052019-05-2019لمواجھة أعباء العمل

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
دبي09-05-052019-05-2019للسكرتاریة المتمیزة

عمان09-05-052019-05-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019االتصاالت اإلداریة



باریس10-05-062019-05-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

امستردام10-05-062019-05-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

برشلونة10-05-062019-05-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

بكین10-05-062019-05-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
بانكوك10-05-062019-05-2019مختلف اإلدارات

تورنتو10-05-062019-05-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سنغافورة10-05-062019-05-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
لندن10-05-062019-05-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
جنیف10-05-062019-05-2019اإلداري

فیینا10-05-062019-05-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

میونیخ10-05-062019-05-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
براغ10-05-062019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

روما10-05-062019-05-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

جاكرتا10-05-062019-05-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

ماربیال10-05-062019-05-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
مدرید10-05-062019-05-2019اإلداري

كوااللمبور10-05-062019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

طرابزون10-05-062019-05-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
تونس16-05-122019-05-2019االتصاالت اإلداریة

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الریاض16-05-122019-05-2019الداخلي في المنظمات

الدوحة16-05-122019-05-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
مسقط16-05-122019-05-2019مختلف اإلدارات

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
دبي16-05-122019-05-2019اإلداري

عمان16-05-122019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

باریس17-05-132019-05-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

امستردام17-05-132019-05-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
برشلونة17-05-132019-05-2019اإلداري الفعال والمتمیز

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
بكین17-05-132019-05-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
بانكوك17-05-132019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
تورنتو17-05-132019-05-2019لمواجھة أعباء العمل

سنغافورة17-05-132019-05-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

لندن17-05-132019-05-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224



جنیف17-05-132019-05-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
فیینا17-05-132019-05-2019اإلداري

میونیخ17-05-132019-05-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

براغ17-05-132019-05-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
روما17-05-132019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

جاكرتا17-05-132019-05-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

ماربیال17-05-132019-05-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

مدرید17-05-132019-05-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
كوااللمبور17-05-132019-05-2019للسكرتاریة المتمیزة

طرابزون17-05-132019-05-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

اسطنبول18-05-142019-05-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تونس23-05-192019-05-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الریاض23-05-192019-05-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الدوحة23-05-192019-05-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
مسقط23-05-192019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

دبي23-05-192019-05-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
عمان23-05-192019-05-2019للسكرتاریة المتمیزة

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019الداخلي في المنظمات

القاھرة23-05-192019-05-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس24-05-202019-05-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

امستردام24-05-202019-05-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

برشلونة24-05-202019-05-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

بانكوك24-05-202019-05-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
تورنتو24-05-202019-05-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
سنغافورة24-05-202019-05-2019لمواجھة أعباء العمل

لندن24-05-202019-05-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
جنیف24-05-202019-05-2019اإلداري الفعال والمتمیز

فیینا24-05-202019-05-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
میونیخ24-05-202019-05-2019اإلداري

براغ24-05-202019-05-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

روما24-05-202019-05-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
جاكرتا24-05-202019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

ماربیال24-05-202019-05-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

مدرید24-05-202019-05-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878



األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
اإلداري

كوااللمبور2019-05-202019-05-24

طرابزون24-05-202019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
اسطنبول25-05-212019-05-2019االتصاالت اإلداریة

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
تونس30-05-262019-05-2019الداخلي في المنظمات

الریاض30-05-262019-05-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

مسقط30-05-262019-05-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

دبي30-05-262019-05-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
عمان30-05-262019-05-2019اإلداري

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
القاھرة30-05-262019-05-2019االتصاالت اإلداریة

المنامة30-05-262019-05-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
باریس31-05-272019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

امستردام31-05-272019-05-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

برشلونة31-05-272019-05-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
بانكوك31-05-272019-05-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
تورنتو31-05-272019-05-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
سنغافورة31-05-272019-05-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
لندن31-05-272019-05-2019لمواجھة أعباء العمل

جنیف31-05-272019-05-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
فیینا31-05-272019-05-2019اإلداري الفعال والمتمیز

میونیخ31-05-272019-05-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
براغ31-05-272019-05-2019اإلداري

روما31-05-272019-05-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

جاكرتا31-05-272019-05-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

ماربیال31-05-272019-05-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

مدرید31-05-272019-05-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

كوااللمبور31-05-272019-05-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
طرابزون31-05-272019-05-2019للسكرتاریة المتمیزة

اسطنبول01-06-282019-05-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

تونس06-06-022019-06-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الریاض06-06-022019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
مسقط06-06-022019-06-2019إستراتیجیة التفاوض

دبي06-06-022019-06-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857



عمان06-06-022019-06-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019للسكرتاریة المتمیزة

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

القاھرة06-06-022019-06-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
المنامة06-06-022019-06-2019االتصاالت اإلداریة

بیروت06-06-022019-06-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس07-06-032019-06-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

امستردام07-06-032019-06-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
برشلونة07-06-032019-06-2019لمواجھة أعباء العمل

تورنتو07-06-032019-06-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
سنغافورة07-06-032019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
لندن07-06-032019-06-2019مختلف اإلدارات

جنیف07-06-032019-06-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

فیینا07-06-032019-06-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
میونیخ07-06-032019-06-2019اإلداري الفعال والمتمیز

براغ07-06-032019-06-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
روما07-06-032019-06-2019اإلداري

جاكرتا07-06-032019-06-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
ماربیال07-06-032019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

مدرید07-06-032019-06-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

كوااللمبور07-06-032019-06-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
طرابزون07-06-032019-06-2019اإلداري

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
اسطنبول08-06-042019-06-2019الداخلي في المنظمات

جدة13-06-092019-06-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تونس13-06-092019-06-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الریاض13-06-092019-06-2019للسكرتاریة المتمیزة

دبي13-06-092019-06-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

عمان13-06-092019-06-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019اإلداري

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
القاھرة13-06-092019-06-2019الداخلي في المنظمات

المنامة13-06-092019-06-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
بیروت13-06-092019-06-2019االتصاالت اإلداریة



باریس14-06-102019-06-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
امستردام14-06-102019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
برشلونة14-06-102019-06-2019مختلف اإلدارات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
تورنتو14-06-102019-06-2019إستراتیجیة التفاوض

سنغافورة14-06-102019-06-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
لندن14-06-102019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
جنیف14-06-102019-06-2019لمواجھة أعباء العمل

فیینا14-06-102019-06-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

میونیخ14-06-102019-06-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
براغ14-06-102019-06-2019اإلداري الفعال والمتمیز

روما14-06-102019-06-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
جاكرتا14-06-102019-06-2019اإلداري

ماربیال14-06-102019-06-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

مدرید14-06-102019-06-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

كوااللمبور14-06-102019-06-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

طرابزون14-06-102019-06-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

اسطنبول15-06-112019-06-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
جدة20-06-162019-06-2019االتصاالت اإلداریة

تونس20-06-162019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الریاض20-06-162019-06-2019اإلداري

دبي20-06-162019-06-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

عمان20-06-162019-06-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019للسكرتاریة المتمیزة

القاھرة20-06-162019-06-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
المنامة20-06-162019-06-2019الداخلي في المنظمات

بیروت20-06-162019-06-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الكویت20-06-162019-06-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
باریس21-06-172019-06-2019اإلداري

امستردام21-06-172019-06-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
برشلونة21-06-172019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
سنغافورة21-06-172019-06-2019إستراتیجیة التفاوض

لندن21-06-172019-06-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

جنیف21-06-172019-06-2019تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108



مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
فیینا21-06-172019-06-2019لمواجھة أعباء العمل

میونیخ21-06-172019-06-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

براغ21-06-172019-06-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
روما21-06-172019-06-2019اإلداري الفعال والمتمیز

جاكرتا21-06-172019-06-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

ماربیال21-06-172019-06-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
مدرید21-06-172019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

كوااللمبور21-06-172019-06-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

طرابزون21-06-172019-06-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

اسطنبول22-06-182019-06-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

جدة27-06-232019-06-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
تونس27-06-232019-06-2019للسكرتاریة المتمیزة

الریاض27-06-232019-06-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
دبي27-06-232019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

عمان27-06-232019-06-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019اإلداري

القاھرة27-06-232019-06-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المنامة27-06-232019-06-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
بیروت27-06-232019-06-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الكویت27-06-232019-06-2019االتصاالت اإلداریة

دبي27-06-232019-06-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس28-06-242019-06-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

امستردام28-06-242019-06-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

برشلونة28-06-242019-06-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
لندن28-06-242019-06-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
جنیف28-06-242019-06-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
فیینا28-06-242019-06-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
میونیخ28-06-242019-06-2019لمواجھة أعباء العمل

براغ28-06-242019-06-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

روما28-06-242019-06-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
جاكرتا28-06-242019-06-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
ماربیال28-06-242019-06-2019اإلداري



مدرید28-06-242019-06-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

طرابزون28-06-242019-06-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

اسطنبول29-06-252019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
جدة04-07-302019-06-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
تونس04-07-302019-06-2019اإلداري

الریاض04-07-302019-06-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

دبي04-07-302019-06-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

عمان04-07-302019-06-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

القاھرة04-07-302019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المنامة04-07-302019-06-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

بیروت04-07-302019-06-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الكویت04-07-302019-06-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
دبي04-07-302019-06-2019االتصاالت اإلداریة

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
باریس05-07-012019-07-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
امستردام05-07-012019-07-2019اإلداري

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
برشلونة05-07-012019-07-2019إستراتیجیة التفاوض

جنیف05-07-012019-07-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
فیینا05-07-012019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
میونیخ05-07-012019-07-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
براغ05-07-012019-07-2019لمواجھة أعباء العمل

روما05-07-012019-07-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

جاكرتا05-07-012019-07-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

ماربیال05-07-012019-07-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

مدرید05-07-012019-07-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
كوااللمبور05-07-012019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

طرابزون05-07-012019-07-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

كوااللمبور05-07-012019-07-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
اسطنبول06-07-022019-07-2019للسكرتاریة المتمیزة

جدة11-07-072019-07-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

تونس11-07-072019-07-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

الریاض11-07-072019-07-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

دبي11-07-072019-07-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345



التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
تكنولوجیا المعلومات

عمان2019-07-072019-07-11

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
القاھرة11-07-072019-07-2019للسكرتاریة المتمیزة

المنامة11-07-072019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

بیروت11-07-072019-07-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الكویت11-07-072019-07-2019الداخلي في المنظمات

دبي11-07-072019-07-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

عمان11-07-072019-07-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

باریس12-07-082019-07-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

امستردام12-07-082019-07-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
جنیف12-07-082019-07-2019إستراتیجیة التفاوض

فیینا12-07-082019-07-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
میونیخ12-07-082019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
براغ12-07-082019-07-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
روما12-07-082019-07-2019لمواجھة أعباء العمل

جاكرتا12-07-082019-07-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
ماربیال12-07-082019-07-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
مدرید12-07-082019-07-2019اإلداري

كوااللمبور12-07-082019-07-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

طرابزون12-07-082019-07-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
كوااللمبور12-07-082019-07-2019االتصاالت اإلداریة

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
اسطنبول13-07-092019-07-2019اإلداري

جدة18-07-142019-07-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

تونس18-07-142019-07-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

الریاض18-07-142019-07-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
دبي18-07-142019-07-2019اإلداري

عمان18-07-142019-07-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
القاھرة18-07-142019-07-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
المنامة18-07-142019-07-2019للسكرتاریة المتمیزة

بیروت18-07-142019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

الكویت18-07-142019-07-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032



المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
دبي18-07-142019-07-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
عمان18-07-142019-07-2019االتصاالت اإلداریة

باریس19-07-152019-07-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
امستردام19-07-152019-07-2019اإلداري الفعال والمتمیز

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
فیینا19-07-152019-07-2019إستراتیجیة التفاوض

میونیخ19-07-152019-07-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
براغ19-07-152019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
روما19-07-152019-07-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
جاكرتا19-07-152019-07-2019لمواجھة أعباء العمل

ماربیال19-07-152019-07-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

مدرید19-07-152019-07-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

كوااللمبور19-07-152019-07-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
طرابزون19-07-152019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

كوااللمبور19-07-152019-07-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

طرابزون19-07-152019-07-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول20-07-162019-07-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

جدة25-07-212019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

تونس25-07-212019-07-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

الریاض25-07-212019-07-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

دبي25-07-212019-07-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

عمان25-07-212019-07-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

القاھرة25-07-212019-07-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
المنامة25-07-212019-07-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
بیروت25-07-212019-07-2019للسكرتاریة المتمیزة

الكویت25-07-212019-07-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

دبي25-07-212019-07-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

عمان25-07-212019-07-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
باریس26-07-222019-07-2019لمواجھة أعباء العمل

امستردام26-07-222019-07-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
میونیخ26-07-222019-07-2019إستراتیجیة التفاوض

براغ26-07-222019-07-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105



فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
تكنولوجیا المعلومات

روما2019-07-222019-07-26

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
جاكرتا26-07-222019-07-2019مختلف اإلدارات

ماربیال26-07-222019-07-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
مدرید26-07-222019-07-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
كوااللمبور26-07-222019-07-2019اإلداري

طرابزون26-07-222019-07-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
كوااللمبور26-07-222019-07-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
طرابزون26-07-222019-07-2019االتصاالت اإلداریة

اسطنبول27-07-232019-07-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
جدة01-08-282019-07-2019للسكرتاریة المتمیزة

تونس01-08-282019-07-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الریاض01-08-282019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

الریاض01-08-282019-07-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
دبي01-08-282019-07-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
عمان01-08-282019-07-2019اإلداري

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

القاھرة01-08-282019-07-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

المنامة01-08-282019-07-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
بیروت01-08-282019-07-2019اإلداري

الكویت01-08-282019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

دبي01-08-282019-07-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
عمان01-08-282019-07-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019االتصاالت اإلداریة

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
باریس02-08-292019-07-2019مختلف اإلدارات

امستردام02-08-292019-07-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
براغ02-08-292019-07-2019إستراتیجیة التفاوض

روما02-08-292019-07-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
جاكرتا02-08-292019-07-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
ماربیال02-08-292019-07-2019لمواجھة أعباء العمل

مدرید02-08-292019-07-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

كوااللمبور02-08-292019-07-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270



طرابزون02-08-292019-07-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

كوااللمبور02-08-292019-07-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

طرابزون02-08-292019-07-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

اسطنبول03-08-302019-07-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
جدة08-08-042019-08-2019اإلداري

تونس08-08-042019-08-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

الریاض08-08-042019-08-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الریاض08-08-042019-08-2019االتصاالت اإلداریة

دبي08-08-042019-08-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

عمان08-08-042019-08-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

القاھرة08-08-042019-08-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

المنامة08-08-042019-08-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

بیروت08-08-042019-08-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الكویت08-08-042019-08-2019للسكرتاریة المتمیزة

دبي08-08-042019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

عمان08-08-042019-08-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
باریس09-08-052019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
امستردام09-08-052019-08-2019لمواجھة أعباء العمل

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
روما09-08-052019-08-2019إستراتیجیة التفاوض

جاكرتا09-08-052019-08-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
ماربیال09-08-052019-08-2019مختلف اإلدارات

مدرید09-08-052019-08-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
طرابزون09-08-052019-08-2019اإلداري

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
طرابزون09-08-052019-08-2019الداخلي في المنظمات

اسطنبول10-08-062019-08-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تونس15-08-112019-08-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

جدة15-08-112019-08-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
تونس15-08-112019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

الریاض15-08-112019-08-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345



الریاض15-08-112019-08-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

دبي15-08-112019-08-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
عمان15-08-112019-08-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019اإلداري

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

القاھرة15-08-112019-08-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

المنامة15-08-112019-08-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

بیروت15-08-112019-08-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الكویت15-08-112019-08-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
دبي15-08-112019-08-2019للسكرتاریة المتمیزة

عمان15-08-112019-08-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019االتصاالت اإلداریة

باریس16-08-122019-08-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
امستردام16-08-122019-08-2019مختلف اإلدارات

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
جاكرتا16-08-122019-08-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
ماربیال16-08-122019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
مدرید16-08-122019-08-2019لمواجھة أعباء العمل

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

طرابزون16-08-122019-08-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

كوااللمبور16-08-122019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

طرابزون16-08-122019-08-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

اسطنبول17-08-132019-08-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
تونس22-08-182019-08-2019االتصاالت اإلداریة

جدة22-08-182019-08-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

تونس22-08-182019-08-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الریاض22-08-182019-08-2019اإلداري

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الریاض22-08-182019-08-2019الداخلي في المنظمات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
دبي22-08-182019-08-2019لمواجھة أعباء العمل

عمان22-08-182019-08-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

القاھرة22-08-182019-08-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

المنامة22-08-182019-08-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856



بیروت22-08-182019-08-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

الكویت22-08-182019-08-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
دبي22-08-182019-08-2019اإلداري

عمان22-08-182019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
باریس23-08-192019-08-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
امستردام23-08-192019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

ماربیال23-08-192019-08-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
مدرید23-08-192019-08-2019مختلف اإلدارات

كوااللمبور23-08-192019-08-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
طرابزون23-08-192019-08-2019اإلداري الفعال والمتمیز

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
كوااللمبور23-08-192019-08-2019للسكرتاریة المتمیزة

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
اسطنبول24-08-202019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

اسطنبول24-08-202019-08-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تونس29-08-252019-08-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

جدة29-08-252019-08-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

تونس29-08-252019-08-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

الریاض29-08-252019-08-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الریاض29-08-252019-08-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
دبي29-08-252019-08-2019مختلف اإلدارات

عمان29-08-252019-08-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019اإلداري

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
القاھرة29-08-252019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

المنامة29-08-252019-08-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

بیروت29-08-252019-08-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

الكویت29-08-252019-08-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

دبي29-08-252019-08-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
عمان29-08-252019-08-2019للسكرتاریة المتمیزة

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019الداخلي في المنظمات

القاھرة29-08-252019-08-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065



امستردام30-08-262019-08-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
ماربیال30-08-262019-08-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
مدرید30-08-262019-08-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
كوااللمبور30-08-262019-08-2019لمواجھة أعباء العمل

طرابزون30-08-262019-08-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
كوااللمبور30-08-262019-08-2019اإلداري

طرابزون30-08-262019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
اسطنبول31-08-272019-08-2019االتصاالت اإلداریة

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
تونس05-09-012019-09-2019الداخلي في المنظمات

جدة05-09-012019-09-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
تونس05-09-012019-09-2019اإلداري

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الریاض05-09-012019-09-2019اإلداري الفعال والمتمیز

الریاض05-09-012019-09-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
دبي05-09-012019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
عمان05-09-012019-09-2019لمواجھة أعباء العمل

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

القاھرة05-09-012019-09-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
المنامة05-09-012019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

بیروت05-09-012019-09-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

الكویت05-09-012019-09-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

دبي05-09-012019-09-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
عمان05-09-012019-09-2019اإلداري

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
القاھرة05-09-012019-09-2019االتصاالت اإلداریة

المنامة05-09-012019-09-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
امستردام06-09-022019-09-2019إستراتیجیة التفاوض

مدرید06-09-022019-09-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
كوااللمبور06-09-022019-09-2019مختلف اإلدارات

طرابزون06-09-022019-09-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

كوااللمبور06-09-022019-09-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905



مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
للسكرتاریة المتمیزة

طرابزون2019-09-022019-09-06

اسطنبول07-09-032019-09-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

اسطنبول07-09-032019-09-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

تونس12-09-082019-09-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

جدة12-09-082019-09-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

تونس12-09-082019-09-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الریاض12-09-082019-09-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الریاض12-09-082019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

دبي12-09-082019-09-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
عمان12-09-082019-09-2019مختلف اإلدارات

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلداري الفعال والمتمیز

القاھرة12-09-082019-09-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

المنامة12-09-082019-09-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
بیروت12-09-082019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

الكویت12-09-082019-09-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

دبي12-09-082019-09-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

عمان12-09-082019-09-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019للسكرتاریة المتمیزة

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

القاھرة12-09-082019-09-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
المنامة12-09-082019-09-2019االتصاالت اإلداریة

بیروت12-09-082019-09-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
مدرید13-09-092019-09-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
كوااللمبور13-09-092019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
طرابزون13-09-092019-09-2019لمواجھة أعباء العمل

كوااللمبور13-09-092019-09-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
طرابزون13-09-092019-09-2019اإلداري

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
اسطنبول14-09-102019-09-2019اإلداري

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
اسطنبول14-09-102019-09-2019الداخلي في المنظمات

جدة19-09-152019-09-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تونس19-09-152019-09-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
جدة19-09-152019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
تونس19-09-152019-09-2019اإلداري الفعال والمتمیز



الریاض19-09-152019-09-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الریاض19-09-152019-09-2019للسكرتاریة المتمیزة

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
دبي19-09-152019-09-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
عمان19-09-152019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019لمواجھة أعباء العمل

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
القاھرة19-09-152019-09-2019اإلداري

المنامة19-09-152019-09-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

بیروت19-09-152019-09-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

الكویت19-09-152019-09-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

دبي19-09-152019-09-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

عمان19-09-152019-09-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019اإلداري

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
القاھرة19-09-152019-09-2019الداخلي في المنظمات

المنامة19-09-152019-09-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
بیروت19-09-152019-09-2019االتصاالت اإلداریة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
طرابزون20-09-162019-09-2019مختلف اإلدارات

كوااللمبور20-09-162019-09-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

طرابزون20-09-162019-09-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

اسطنبول21-09-172019-09-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

اسطنبول21-09-172019-09-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
جدة26-09-222019-09-2019االتصاالت اإلداریة

تونس26-09-222019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

جدة26-09-222019-09-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

تونس26-09-222019-09-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الریاض26-09-222019-09-2019لمواجھة أعباء العمل

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الریاض26-09-222019-09-2019اإلداري

عمان26-09-222019-09-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019مختلف اإلدارات

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

القاھرة26-09-222019-09-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

المنامة26-09-222019-09-2019تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274



اإلداري

بیروت26-09-222019-09-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الكویت26-09-222019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

دبي26-09-222019-09-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

عمان26-09-222019-09-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019للسكرتاریة المتمیزة

القاھرة26-09-222019-09-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
المنامة26-09-222019-09-2019الداخلي في المنظمات

بیروت26-09-222019-09-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الكویت26-09-222019-09-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
كوااللمبور27-09-232019-09-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
طرابزون27-09-232019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

طرابزون27-09-232019-09-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلداري الفعال والمتمیز

اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

جدة03-10-292019-09-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
تونس03-10-292019-09-2019للسكرتاریة المتمیزة

جدة03-10-292019-09-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

تونس03-10-292019-09-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
الریاض03-10-292019-09-2019مختلف اإلدارات

الریاض03-10-292019-09-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
عمان03-10-292019-09-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019لمواجھة أعباء العمل

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
القاھرة03-10-292019-09-2019اإلداري الفعال والمتمیز

المنامة03-10-292019-09-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
بیروت03-10-292019-09-2019اإلداري

الكویت03-10-292019-09-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
دبي03-10-292019-09-2019تكنولوجیا المعلومات

عمان03-10-292019-09-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906



اإلداري

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المنامة03-10-292019-09-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
بیروت03-10-292019-09-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الكویت03-10-292019-09-2019االتصاالت اإلداریة

طرابزون04-10-302019-09-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

كوااللمبور04-10-302019-09-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

طرابزون04-10-302019-09-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

برلین04-10-302019-09-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول05-10-012019-10-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

اسطنبول05-10-012019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
جدة10-10-062019-10-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
تونس10-10-062019-10-2019اإلداري

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
جدة10-10-062019-10-2019اإلداري

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
تونس10-10-062019-10-2019لمواجھة أعباء العمل

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
الریاض10-10-062019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

الریاض10-10-062019-10-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019مختلف اإلدارات

القاھرة10-10-062019-10-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
المنامة10-10-062019-10-2019اإلداري الفعال والمتمیز

بیروت10-10-062019-10-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الكویت10-10-062019-10-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

دبي10-10-062019-10-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

عمان10-10-062019-10-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

القاھرة10-10-062019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

المنامة10-10-062019-10-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

بیروت10-10-062019-10-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الكویت10-10-062019-10-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
طرابزون11-10-072019-10-2019إستراتیجیة التفاوض

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
كوااللمبور11-10-072019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

طرابزون11-10-072019-10-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
برلین11-10-072019-10-2019االتصاالت اإلداریة



بروكسل11-10-072019-10-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول12-10-082019-10-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
اسطنبول12-10-082019-10-2019للسكرتاریة المتمیزة

جدة17-10-132019-10-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

تونس17-10-132019-10-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

جدة17-10-132019-10-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
تونس17-10-132019-10-2019مختلف اإلدارات

الریاض17-10-132019-10-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

الریاض17-10-132019-10-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

القاھرة17-10-132019-10-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

المنامة17-10-132019-10-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
بیروت17-10-132019-10-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الكویت17-10-132019-10-2019اإلداري

دبي17-10-132019-10-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
عمان17-10-132019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
القاھرة17-10-132019-10-2019للسكرتاریة المتمیزة

المنامة17-10-132019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

بیروت17-10-132019-10-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الكویت17-10-132019-10-2019الداخلي في المنظمات

كوااللمبور18-10-142019-10-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

طرابزون18-10-142019-10-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

برلین18-10-142019-10-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
بروكسل18-10-142019-10-2019االتصاالت اإلداریة

زیورخ18-10-142019-10-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
اسطنبول19-10-152019-10-2019لمواجھة أعباء العمل

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
اسطنبول19-10-152019-10-2019اإلداري

جدة24-10-202019-10-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

تونس24-10-202019-10-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
جدة24-10-202019-10-2019اإلداري الفعال والمتمیز

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
تكنولوجیا المعلومات

تونس2019-10-202019-10-24



سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الریاض24-10-202019-10-2019إستراتیجیة التفاوض

الریاض24-10-202019-10-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
القاھرة24-10-202019-10-2019لمواجھة أعباء العمل

المنامة24-10-202019-10-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

بیروت24-10-202019-10-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الكویت24-10-202019-10-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
دبي24-10-202019-10-2019اإلداري

عمان24-10-202019-10-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
القاھرة24-10-202019-10-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
المنامة24-10-202019-10-2019للسكرتاریة المتمیزة

بیروت24-10-202019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

الكویت24-10-202019-10-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

مراكش24-10-202019-10-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

كوااللمبور25-10-212019-10-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
طرابزون25-10-212019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
برلین25-10-212019-10-2019الداخلي في المنظمات

بروكسل25-10-212019-10-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
زیورخ25-10-212019-10-2019االتصاالت اإلداریة

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
اسطنبول26-10-222019-10-2019مختلف اإلدارات

اسطنبول26-10-222019-10-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

جدة31-10-272019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

تونس31-10-272019-10-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

جدة31-10-272019-10-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تونس31-10-272019-10-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

الریاض31-10-272019-10-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019إستراتیجیة التفاوض

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
القاھرة31-10-272019-10-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
المنامة31-10-272019-10-2019لمواجھة أعباء العمل

بیروت31-10-272019-10-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الكویت31-10-272019-10-2019اإلداري الفعال والمتمیز

دبي31-10-272019-10-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270



عمان31-10-272019-10-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

القاھرة31-10-272019-10-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
المنامة31-10-272019-10-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
بیروت31-10-272019-10-2019للسكرتاریة المتمیزة

الكویت31-10-272019-10-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
مراكش31-10-272019-10-2019االتصاالت اإلداریة

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
كوااللمبور01-11-282019-10-2019اإلداري

طرابزون01-11-282019-10-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

برلین01-11-282019-10-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
بروكسل01-11-282019-10-2019الداخلي في المنظمات

زیورخ01-11-282019-10-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

بكین01-11-282019-10-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
اسطنبول02-11-292019-10-2019تكنولوجیا المعلومات

اسطنبول02-11-292019-10-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
جدة07-11-032019-11-2019للسكرتاریة المتمیزة

تونس07-11-032019-11-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

جدة07-11-032019-11-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
تونس07-11-032019-11-2019إستراتیجیة التفاوض

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الریاض07-11-032019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
القاھرة07-11-032019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
المنامة07-11-032019-11-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
بیروت07-11-032019-11-2019لمواجھة أعباء العمل

الكویت07-11-032019-11-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
دبي07-11-032019-11-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
عمان07-11-032019-11-2019اإلداري

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

القاھرة07-11-032019-11-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

المنامة07-11-032019-11-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
بیروت07-11-032019-11-2019اإلداري

الكویت07-11-032019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977



مراكش07-11-032019-11-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

الدوحة07-11-032019-11-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

كوااللمبور08-11-042019-11-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

طرابزون08-11-042019-11-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

برلین08-11-042019-11-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

بروكسل08-11-042019-11-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
زیورخ08-11-042019-11-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
بكین08-11-042019-11-2019االتصاالت اإلداریة

اسطنبول09-11-052019-11-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

اسطنبول09-11-052019-11-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
جدة14-11-102019-11-2019اإلداري

تونس14-11-102019-11-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
جدة14-11-102019-11-2019لمواجھة أعباء العمل

الریاض14-11-102019-11-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

القاھرة14-11-102019-11-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
المنامة14-11-102019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
بیروت14-11-102019-11-2019مختلف اإلدارات

الكویت14-11-102019-11-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

دبي14-11-102019-11-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

عمان14-11-102019-11-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

القاھرة14-11-102019-11-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

المنامة14-11-102019-11-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

بیروت14-11-102019-11-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الكویت14-11-102019-11-2019للسكرتاریة المتمیزة

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
مراكش14-11-102019-11-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
الدوحة14-11-102019-11-2019االتصاالت اإلداریة

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
كوااللمبور15-11-112019-11-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
طرابزون15-11-112019-11-2019اإلداري

برلین15-11-112019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

بروكسل15-11-112019-11-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

زیورخ15-11-112019-11-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

بكین15-11-112019-11-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034



بانكوك15-11-112019-11-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
اسطنبول16-11-122019-11-2019إستراتیجیة التفاوض

اسطنبول16-11-122019-11-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

جدة21-11-172019-11-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
تونس21-11-172019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
جدة21-11-172019-11-2019مختلف اإلدارات

الریاض21-11-172019-11-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
القاھرة21-11-172019-11-2019إستراتیجیة التفاوض

المنامة21-11-172019-11-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
بیروت21-11-172019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الكویت21-11-172019-11-2019لمواجھة أعباء العمل

دبي21-11-172019-11-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
عمان21-11-172019-11-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019اإلداري

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

القاھرة21-11-172019-11-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

المنامة21-11-172019-11-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

بیروت21-11-172019-11-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الكویت21-11-172019-11-2019اإلداري

مراكش21-11-172019-11-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

الدوحة21-11-172019-11-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

مسقط21-11-172019-11-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

طرابزون22-11-182019-11-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
برلین22-11-182019-11-2019للسكرتاریة المتمیزة

بروكسل22-11-182019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

زیورخ22-11-182019-11-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
بكین22-11-182019-11-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
بانكوك22-11-182019-11-2019االتصاالت اإلداریة

اسطنبول23-11-192019-11-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

جدة28-11-242019-11-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

تونس28-11-242019-11-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
جدة28-11-242019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الریاض28-11-242019-11-2019اإلداري



سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
المنامة28-11-242019-11-2019إستراتیجیة التفاوض

بیروت28-11-242019-11-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
الكویت28-11-242019-11-2019مختلف اإلدارات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
دبي28-11-242019-11-2019لمواجھة أعباء العمل

عمان28-11-242019-11-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

القاھرة28-11-242019-11-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

المنامة28-11-242019-11-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

بیروت28-11-242019-11-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

الكویت28-11-242019-11-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مراكش28-11-242019-11-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
الدوحة28-11-242019-11-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
مسقط28-11-242019-11-2019االتصاالت اإلداریة

كوااللمبور29-11-252019-11-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
طرابزون29-11-252019-11-2019اإلداري الفعال والمتمیز

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
برلین29-11-252019-11-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
بروكسل29-11-252019-11-2019للسكرتاریة المتمیزة

زیورخ29-11-252019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

بكین29-11-252019-11-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

بانكوك29-11-252019-11-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

تورنتو29-11-252019-11-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
اسطنبول30-11-262019-11-2019تكنولوجیا المعلومات

جدة05-12-012019-12-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

تونس05-12-012019-12-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

جدة05-12-012019-12-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

الریاض05-12-012019-12-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
بیروت05-12-012019-12-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
الكویت05-12-012019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
دبي05-12-012019-12-2019مختلف اإلدارات

عمان05-12-012019-12-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019اإلداري الفعال والمتمیز

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019اإلداري



التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
تكنولوجیا المعلومات

القاھرة2019-12-012019-12-05

المنامة05-12-012019-12-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

بیروت05-12-012019-12-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

الكویت05-12-012019-12-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

مراكش05-12-012019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

الدوحة05-12-012019-12-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

مسقط05-12-012019-12-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
كوااللمبور06-12-022019-12-2019لمواجھة أعباء العمل

طرابزون06-12-022019-12-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

برلین06-12-022019-12-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
بروكسل06-12-022019-12-2019اإلداري

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
زیورخ06-12-022019-12-2019للسكرتاریة المتمیزة

بكین06-12-022019-12-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
بانكوك06-12-022019-12-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
تورنتو06-12-022019-12-2019االتصاالت اإلداریة

سنغافورة06-12-022019-12-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول07-12-032019-12-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

جدة12-12-082019-12-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
تونس12-12-082019-12-2019اإلداري

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
جدة12-12-082019-12-2019إستراتیجیة التفاوض

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الریاض12-12-082019-12-2019اإلداري الفعال والمتمیز

الكویت12-12-082019-12-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
دبي12-12-082019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
عمان12-12-082019-12-2019لمواجھة أعباء العمل

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

القاھرة12-12-082019-12-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
المنامة12-12-082019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

بیروت12-12-082019-12-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

الكویت12-12-082019-12-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
مراكش12-12-082019-12-2019للسكرتاریة المتمیزة

الدوحة12-12-082019-12-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
مسقط12-12-082019-12-2019الداخلي في المنظمات

كوااللمبور13-12-092019-12-2019تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108



مختلف اإلدارات

طرابزون13-12-092019-12-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

برلین13-12-092019-12-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

بروكسل13-12-092019-12-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
زیورخ13-12-092019-12-2019اإلداري

بكین13-12-092019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

بانكوك13-12-092019-12-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

تورنتو13-12-092019-12-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
سنغافورة13-12-092019-12-2019االتصاالت اإلداریة

لندن13-12-092019-12-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول14-12-102019-12-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

جدة19-12-152019-12-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

تونس19-12-152019-12-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

الریاض19-12-152019-12-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
الكویت19-12-152019-12-2019إستراتیجیة التفاوض

دبي19-12-152019-12-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
عمان19-12-152019-12-2019مختلف اإلدارات

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019اإلداري الفعال والمتمیز

القاھرة19-12-152019-12-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

المنامة19-12-152019-12-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
بیروت19-12-152019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

الكویت19-12-152019-12-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
مراكش19-12-152019-12-2019اإلداري

الدوحة19-12-152019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

مسقط19-12-152019-12-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

برشلونة20-12-162019-12-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
كوااللمبور20-12-162019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
طرابزون20-12-162019-12-2019لمواجھة أعباء العمل

برلین20-12-162019-12-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

بروكسل20-12-162019-12-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

زیورخ20-12-162019-12-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
بكین20-12-162019-12-2019للسكرتاریة المتمیزة

بانكوك20-12-162019-12-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
تورنتو20-12-162019-12-2019الداخلي في المنظمات



سنغافورة20-12-162019-12-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
لندن20-12-162019-12-2019االتصاالت اإلداریة

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
اسطنبول21-12-172019-12-2019اإلداري

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
جدة26-12-222019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
تونس26-12-222019-12-2019اإلداري الفعال والمتمیز

الریاض26-12-222019-12-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
دبي26-12-222019-12-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
عمان26-12-222019-12-2019تكنولوجیا المعلومات

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019لمواجھة أعباء العمل

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
القاھرة26-12-222019-12-2019اإلداري

المنامة26-12-222019-12-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

بیروت26-12-222019-12-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

الكویت26-12-222019-12-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

مراكش26-12-222019-12-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
الدوحة26-12-222019-12-2019للسكرتاریة المتمیزة

مسقط26-12-222019-12-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
برشلونة27-12-232019-12-2019االتصاالت اإلداریة

كوااللمبور27-12-232019-12-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105

تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
طرابزون27-12-232019-12-2019مختلف اإلدارات

برلین27-12-232019-12-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

بروكسل27-12-232019-12-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

زیورخ27-12-232019-12-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
بكین27-12-232019-12-2019اإلداري

بانكوك27-12-232019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

تورنتو27-12-232019-12-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
سنغافورة27-12-232019-12-2019الداخلي في المنظمات

لندن27-12-232019-12-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

جنیف27-12-232019-12-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

اسطنبول28-12-242019-12-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

جدة02-01-292020-12-2019اإلبداع والتمیز في الكتابات والمراسالت الحكومیة682

تونس02-01-292020-12-2019تقنیات اإلتصاالت التنظیمیة للفرق ومجموعات العمل224

تنمیة وتطویر مھارات المنسقین اإلداریین وضباط االتصال109
الریاض02-01-292020-12-2019لمواجھة أعباء العمل

عمان02-01-292020-12-2019مھارات وفنون التنسیق والمتابعة في العمل105



تطویر وتنمیة مھارات التنسیق اإلداري والمتابعة وتفعیلھم بین108
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019مختلف اإلدارات

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019دینامیكیة اإلتصال الفعال وسیكولوجیة لغة الجسد119

القاھرة02-01-292020-12-2019مھارات كتابة وإعداد التقاریر، المذكرات والمراسالت اإلداریة270

تنمیة وتطویر مھارات العاملین في إدارات المتابعـة والتنسیق274
المنامة02-01-292020-12-2019اإلداري

بیروت02-01-292020-12-2019التنسیق واإلشراف التخصصي لإلدارات التنفیذیة345

التمیز في إعداد وصیاغة التقاریر والمراسالت باستخدام748
الكویت02-01-292020-12-2019تكنولوجیا المعلومات

مراكش02-01-292020-12-2019المھارات المتكاملة في كتابة التقاریر السنویة878

األسالیب اإلداریة الحدیثة وتطویر وتنمیة مھارات التنسیق906
الدوحة02-01-292020-12-2019اإلداري

مسقط02-01-292020-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة977

برشلونة03-01-302020-12-2019مھارات االتصال الفعال والتواصل الداخلي في المؤسسات1034

سیكولوجیة االتصال الفعال، التأثیر، اإلقناع وإعداد وتنفیذ100
كوااللمبور03-01-302020-12-2019إستراتیجیة التفاوض

فنون التنسیق والمتابعة اإللكترونیة في ظل التحول نحو106
طرابزون03-01-302020-12-2019تكنولوجیا المعلومات

برلین03-01-302020-12-2019المھارات اإلداریة ومھارات إعداد وعرض التقاریر855

بروكسل03-01-302020-12-2019التمیز واإلبداع في كتابة وصیاغة التقاریر856

زیورخ03-01-302020-12-2019المھارات اإلحصائیة في إعداد التقاریر اإلداریة857

بكین03-01-302020-12-2019التفكیر اإلستراتیجي وصیاغة األھداف للمنسقین اإلداریین905

مھارة التنسیق اإلداري وزیادة فعالیة االتصال المؤسسي907
بانكوك03-01-302020-12-2019للسكرتاریة المتمیزة

تورنتو03-01-302020-12-2019اإلبداع في تقنیات االتصال الداخلي في العمل1027

سنغافورة03-01-302020-12-2019فن االتصال ومھارات التواصل الداخلي في بیئة العمل1032

المدخل المتكامل لفنون التواصل واإلبداع في تقنیات االتصال1033
لندن03-01-302020-12-2019الداخلي في المنظمات

األسالیب الحدیثة والتمیز واإلبداع في المتابعة لموظفي1039
جنیف03-01-302020-12-2019االتصاالت اإلداریة

فیینا03-01-302020-12-2019الممارسات العلمیة والعملیة في كتابة التقاریر والمراسالت1065

تنمیة مھارات االتصاالت اإلداریة للوصول الى قمة األداء257
اسطنبول04-01-312020-12-2019اإلداري الفعال والمتمیز




