




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
جدة14-02-102019-02-2019للمكتب اإللكتروني

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
تونس14-02-102019-02-2019واإلدارة الحكومیة

الریاض14-02-102019-02-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019المعلومات

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
القاھرة2019-02-102019-02-14(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
المنامة14-02-102019-02-2019الرقمیة للملفات

686EDI بیروت14-02-102019-02-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الكویت14-02-102019-02-2019المعلومات إلكترونیا

مراكش14-02-102019-02-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الدوحة14-02-102019-02-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
مسقط14-02-102019-02-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

برشلونة15-02-112019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

برلین15-02-112019-02-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

بروكسل15-02-112019-02-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
زیورخ15-02-112019-02-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
بكین15-02-112019-02-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
بانكوك15-02-112019-02-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
تورنتو15-02-112019-02-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
سنغافورة15-02-112019-02-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
لندن15-02-112019-02-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

جنیف15-02-112019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

فیینا15-02-112019-02-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اسطنبول16-02-122019-02-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

686EDI جدة21-02-172019-02-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
تونس21-02-172019-02-2019المعلومات

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

القاھرة21-02-172019-02-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
المنامة2019-02-172019-02-21(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الرقمیة للملفات

بیروت2019-02-172019-02-21



علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الكویت21-02-172019-02-2019للمكتب اإللكتروني

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
مراكش21-02-172019-02-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الدوحة21-02-172019-02-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
مسقط21-02-172019-02-2019اإللكترونیة

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
برشلونة22-02-182019-02-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
برلین22-02-182019-02-2019المعلومات إلكترونیا

بروكسل22-02-182019-02-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

زیورخ22-02-182019-02-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

بكین22-02-182019-02-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

بانكوك22-02-182019-02-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
تورنتو22-02-182019-02-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
سنغافورة22-02-182019-02-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
لندن22-02-182019-02-2019أوراق

جنیف22-02-182019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

فیینا22-02-182019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

میونیخ22-02-182019-02-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
اسطنبول23-02-192019-02-2019واإلدارة الحكومیة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
جدة28-02-242019-02-2019الرقمیة للملفات

تونس28-02-242019-02-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
القاھرة28-02-242019-02-2019واإلدارة الحكومیة

المنامة28-02-242019-02-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
بیروت2019-02-242019-02-28(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI الكویت28-02-242019-02-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

مراكش28-02-242019-02-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

الدوحة28-02-242019-02-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

مسقط28-02-242019-02-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
برشلونة01-03-252019-02-2019أوراق

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
برلین01-03-252019-02-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
بروكسل01-03-252019-02-2019المعلومات إلكترونیا

زیورخ01-03-252019-02-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
بكین01-03-252019-02-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
أ ة

بانكوك2019-02-252019-03-01



والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
تورنتو01-03-252019-02-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
سنغافورة01-03-252019-02-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
لندن01-03-252019-02-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
جنیف01-03-252019-02-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

فیینا01-03-252019-02-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

میونیخ01-03-252019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

براغ01-03-252019-02-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
اسطنبول02-03-262019-02-2019المعلومات

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
جدة2019-03-032019-03-07(DSS) والنظم الخبیرة

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
القاھرة07-03-032019-03-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
المنامة07-03-032019-03-2019واإلدارة الحكومیة

بیروت07-03-032019-03-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الكویت07-03-032019-03-2019الرقمیة للملفات

مراكش07-03-032019-03-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الدوحة07-03-032019-03-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
مسقط07-03-032019-03-2019والفھرسة وأمن المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
برشلونة08-03-042019-03-2019وتنظیم المكاتب

686EDI برلین08-03-042019-03-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
بروكسل08-03-042019-03-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
زیورخ08-03-042019-03-2019المعلومات إلكترونیا

بكین08-03-042019-03-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

بانكوك08-03-042019-03-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

تورنتو08-03-042019-03-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
سنغافورة08-03-042019-03-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
لندن08-03-042019-03-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
جنیف08-03-042019-03-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
فیینا08-03-042019-03-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

میونیخ08-03-042019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

براغ08-03-042019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

روما08-03-042019-03-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133



اسطنبول09-03-052019-03-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

جدة14-03-102019-03-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

القاھرة14-03-102019-03-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
المنامة14-03-102019-03-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
بیروت14-03-102019-03-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الكویت2019-03-102019-03-14(DSS) والنظم الخبیرة

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
مراكش14-03-102019-03-2019المعلومات إلكترونیا

الدوحة14-03-102019-03-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مسقط14-03-102019-03-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
برشلونة15-03-112019-03-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
برلین15-03-112019-03-2019الرقمیة للملفات

686EDI بروكسل15-03-112019-03-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
زیورخ15-03-112019-03-2019للمكتب اإللكتروني

بكین15-03-112019-03-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
بانكوك15-03-112019-03-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
تورنتو15-03-112019-03-2019والفھرسة وأمن المعلومات

سنغافورة15-03-112019-03-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
لندن15-03-112019-03-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
جنیف15-03-112019-03-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
فیینا15-03-112019-03-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
میونیخ15-03-112019-03-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

براغ15-03-112019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

روما15-03-112019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

جاكرتا15-03-112019-03-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
جدة21-03-172019-03-2019واإلدارة الحكومیة

المنامة21-03-172019-03-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
بیروت21-03-172019-03-2019المعلومات

الكویت21-03-172019-03-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
مراكش21-03-172019-03-2019للمكتب اإللكتروني

الدوحة21-03-172019-03-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
مسقط21-03-172019-03-2019المتكاملة

باریس22-03-182019-03-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

ة ة أل ة ة



اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
اإللكترونیة

برشلونة2019-03-182019-03-22

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
برلین2019-03-182019-03-22(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
بروكسل22-03-182019-03-2019الرقمیة للملفات

686EDI زیورخ22-03-182019-03-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
بكین22-03-182019-03-2019المعلومات إلكترونیا

بانكوك22-03-182019-03-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

تورنتو22-03-182019-03-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
سنغافورة22-03-182019-03-2019والفھرسة وأمن المعلومات

لندن22-03-182019-03-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
جنیف22-03-182019-03-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
فیینا22-03-182019-03-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
میونیخ22-03-182019-03-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
براغ22-03-182019-03-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

روما22-03-182019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

جاكرتا22-03-182019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
جدة28-03-242019-03-2019المعلومات

بیروت28-03-242019-03-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
الكویت28-03-242019-03-2019واإلدارة الحكومیة

686EDI مراكش28-03-242019-03-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الدوحة28-03-242019-03-2019المعلومات إلكترونیا

مسقط28-03-242019-03-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

باریس29-03-252019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

برشلونة29-03-252019-03-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

برلین29-03-252019-03-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
بروكسل2019-03-252019-03-29(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
زیورخ29-03-252019-03-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
بكین29-03-252019-03-2019للمكتب اإللكتروني

بانكوك29-03-252019-03-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
تورنتو29-03-252019-03-2019المتكاملة

سنغافورة29-03-252019-03-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
لندن29-03-252019-03-2019والفھرسة وأمن المعلومات

جنیف29-03-252019-03-2019اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732



اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
فیینا29-03-252019-03-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
میونیخ29-03-252019-03-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
براغ29-03-252019-03-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
روما29-03-252019-03-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

جاكرتا29-03-252019-03-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

ماربیال29-03-252019-03-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

جدة04-04-312019-03-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الكویت04-04-312019-03-2019المعلومات

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
مراكش04-04-312019-03-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الدوحة04-04-312019-03-2019للمكتب اإللكتروني

مسقط04-04-312019-03-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

باریس05-04-012019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
برشلونة05-04-012019-04-2019والفھرسة وأمن المعلومات

امستردام05-04-012019-04-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
برلین05-04-012019-04-2019واإلدارة الحكومیة

بروكسل05-04-012019-04-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
زیورخ2019-04-012019-04-05(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI بكین05-04-012019-04-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
بانكوك05-04-012019-04-2019المعلومات إلكترونیا

تورنتو05-04-012019-04-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
سنغافورة05-04-012019-04-2019المتكاملة

لندن05-04-012019-04-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

جنیف05-04-012019-04-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
فیینا05-04-012019-04-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
میونیخ05-04-012019-04-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
براغ05-04-012019-04-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
روما05-04-012019-04-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
جاكرتا05-04-012019-04-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

ماربیال05-04-012019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

الكویت11-04-072019-04-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

مراكش11-04-072019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683



(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI الدوحة11-04-072019-04-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
مسقط11-04-072019-04-2019المعلومات إلكترونیا

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
باریس12-04-082019-04-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

برشلونة12-04-082019-04-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

امستردام12-04-082019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
برلین12-04-082019-04-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
بروكسل12-04-082019-04-2019واإلدارة الحكومیة

زیورخ12-04-082019-04-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
بكین12-04-082019-04-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
بانكوك12-04-082019-04-2019للمكتب اإللكتروني

تورنتو12-04-082019-04-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

سنغافورة12-04-082019-04-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
لندن12-04-082019-04-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
جنیف12-04-082019-04-2019والفھرسة وأمن المعلومات

فیینا12-04-082019-04-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
میونیخ12-04-082019-04-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
براغ12-04-082019-04-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
روما12-04-082019-04-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
جاكرتا12-04-082019-04-2019أوراق

ماربیال12-04-082019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

مدرید12-04-082019-04-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

مراكش18-04-142019-04-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الدوحة18-04-142019-04-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
مسقط18-04-142019-04-2019للمكتب اإللكتروني

دبي18-04-142019-04-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
باریس19-04-152019-04-2019أوراق

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
برشلونة19-04-152019-04-2019المتكاملة

امستردام19-04-152019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

برلین19-04-152019-04-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
بروكسل19-04-152019-04-2019المعلومات

زیورخ19-04-152019-04-2019إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666



واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
بكین2019-04-152019-04-19(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI بانكوك19-04-152019-04-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
تورنتو19-04-152019-04-2019المعلومات إلكترونیا

سنغافورة19-04-152019-04-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

لندن19-04-152019-04-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

جنیف19-04-152019-04-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
فیینا19-04-152019-04-2019والفھرسة وأمن المعلومات

میونیخ19-04-152019-04-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
براغ19-04-152019-04-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
روما19-04-152019-04-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
جاكرتا19-04-152019-04-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
ماربیال19-04-152019-04-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

مدرید19-04-152019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
مراكش25-04-212019-04-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الدوحة2019-04-212019-04-25(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI مسقط25-04-212019-04-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

دبي25-04-212019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
باریس26-04-222019-04-2019وتنظیم المكاتب

برشلونة26-04-222019-04-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
امستردام26-04-222019-04-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

بروكسل26-04-222019-04-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
زیورخ26-04-222019-04-2019المعلومات

بكین26-04-222019-04-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
بانكوك26-04-222019-04-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
تورنتو26-04-222019-04-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
سنغافورة26-04-222019-04-2019المعلومات إلكترونیا

لندن26-04-222019-04-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
جنیف26-04-222019-04-2019المتكاملة

فیینا26-04-222019-04-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
میونیخ26-04-222019-04-2019والفھرسة وأمن المعلومات

براغ26-04-222019-04-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

ة ة أل ة ة



اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
اإللكترونیة

روما2019-04-222019-04-26

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
جاكرتا26-04-222019-04-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
ماربیال26-04-222019-04-2019أوراق

مدرید26-04-222019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

كوااللمبور26-04-222019-04-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
مراكش02-05-282019-04-2019المعلومات

الدوحة02-05-282019-04-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
مسقط02-05-282019-04-2019الرقمیة للملفات

دبي02-05-282019-04-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

عمان02-05-282019-04-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
باریس03-05-292019-04-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

برشلونة03-05-292019-04-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
امستردام03-05-292019-04-2019أوراق

زیورخ03-05-292019-04-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
بكین03-05-292019-04-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
بانكوك2019-04-292019-05-03(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI تورنتو03-05-292019-04-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
سنغافورة03-05-292019-04-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
لندن03-05-292019-04-2019المعلومات إلكترونیا

جنیف03-05-292019-04-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
فیینا03-05-292019-04-2019المتكاملة

میونیخ03-05-292019-04-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
براغ03-05-292019-04-2019والفھرسة وأمن المعلومات

روما03-05-292019-04-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
جاكرتا03-05-292019-04-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
ماربیال03-05-292019-04-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
مدرید03-05-292019-04-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

كوااللمبور03-05-292019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

مراكش09-05-052019-05-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
الدوحة09-05-052019-05-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
مسقط2019-05-052019-05-09(DSS) والنظم الخبیرة

ة ة أل



إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اإللكتروني للمعلومات والوثائق

دبي2019-05-052019-05-09

عمان09-05-052019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
باریس10-05-062019-05-2019اإللكترونیة

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
برشلونة10-05-062019-05-2019المعلومات إلكترونیا

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
امستردام10-05-062019-05-2019وتنظیم المكاتب

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
بكین10-05-062019-05-2019المعلومات

بانكوك10-05-062019-05-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
تورنتو10-05-062019-05-2019الرقمیة للملفات

686EDI سنغافورة10-05-062019-05-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
لندن10-05-062019-05-2019للمكتب اإللكتروني

جنیف10-05-062019-05-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

فیینا10-05-062019-05-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
میونیخ10-05-062019-05-2019المتكاملة

براغ10-05-062019-05-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
روما10-05-062019-05-2019والفھرسة وأمن المعلومات

جاكرتا10-05-062019-05-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
ماربیال10-05-062019-05-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
مدرید10-05-062019-05-2019أوراق

كوااللمبور10-05-062019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

طرابزون10-05-062019-05-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الدوحة16-05-122019-05-2019المعلومات

مسقط16-05-122019-05-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
دبي16-05-122019-05-2019أوراق

عمان16-05-122019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

باریس17-05-132019-05-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
برشلونة17-05-132019-05-2019للمكتب اإللكتروني

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
امستردام17-05-132019-05-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

بكین17-05-132019-05-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
بانكوك17-05-132019-05-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
تورنتو2019-05-132019-05-17(DSS) والنظم الخبیرة

سنغافورة17-05-132019-05-2019النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685



الرقمیة للملفات

686EDI لندن17-05-132019-05-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
جنیف17-05-132019-05-2019المعلومات إلكترونیا

فیینا17-05-132019-05-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

میونیخ17-05-132019-05-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
براغ17-05-132019-05-2019المتكاملة

روما17-05-132019-05-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
جاكرتا17-05-132019-05-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
ماربیال17-05-132019-05-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
مدرید17-05-132019-05-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
كوااللمبور17-05-132019-05-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

طرابزون17-05-132019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

الریاض23-05-192019-05-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

الدوحة23-05-192019-05-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
مسقط23-05-192019-05-2019واإلدارة الحكومیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
دبي23-05-192019-05-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
عمان23-05-192019-05-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
باریس24-05-202019-05-2019والفھرسة وأمن المعلومات

686EDI برشلونة24-05-202019-05-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
امستردام24-05-202019-05-2019اإللكترونیة

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
بانكوك24-05-202019-05-2019المعلومات

تورنتو24-05-202019-05-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
سنغافورة2019-05-202019-05-24(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
لندن24-05-202019-05-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
جنیف24-05-202019-05-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
فیینا24-05-202019-05-2019المعلومات إلكترونیا

میونیخ24-05-202019-05-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

براغ24-05-202019-05-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
روما24-05-202019-05-2019المتكاملة

جاكرتا24-05-202019-05-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

ماربیال24-05-202019-05-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730



التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

مدرید2019-05-202019-05-24

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
كوااللمبور24-05-202019-05-2019أوراق

طرابزون24-05-202019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الریاض30-05-262019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
مسقط30-05-262019-05-2019المعلومات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
دبي30-05-262019-05-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
عمان30-05-262019-05-2019أوراق

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

باریس31-05-272019-05-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
برشلونة31-05-272019-05-2019الرقمیة للملفات

امستردام31-05-272019-05-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

بانكوك31-05-272019-05-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
تورنتو31-05-272019-05-2019واإلدارة الحكومیة

سنغافورة31-05-272019-05-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
لندن2019-05-272019-05-31(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI جنیف31-05-272019-05-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
فیینا31-05-272019-05-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
میونیخ31-05-272019-05-2019المعلومات إلكترونیا

براغ31-05-272019-05-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

روما31-05-272019-05-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
جاكرتا31-05-272019-05-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
ماربیال31-05-272019-05-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
مدرید31-05-272019-05-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
كوااللمبور31-05-272019-05-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
طرابزون31-05-272019-05-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

تونس06-06-022019-06-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

الریاض06-06-022019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

مسقط06-06-022019-06-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
دبي06-06-022019-06-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
عمان06-06-022019-06-2019وتنظیم المكاتب

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892



اإللكتروني للمعلومات والوثائق

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
باریس07-06-032019-06-2019المتكاملة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
برشلونة2019-06-032019-06-07(DSS) والنظم الخبیرة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
امستردام07-06-032019-06-2019والفھرسة وأمن المعلومات

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
تورنتو07-06-032019-06-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
سنغافورة07-06-032019-06-2019واإلدارة الحكومیة

لندن07-06-032019-06-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
جنیف07-06-032019-06-2019الرقمیة للملفات

686EDI فیینا07-06-032019-06-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
میونیخ07-06-032019-06-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
براغ07-06-032019-06-2019المعلومات إلكترونیا

روما07-06-032019-06-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

جاكرتا07-06-032019-06-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

ماربیال07-06-032019-06-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

مدرید07-06-032019-06-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
كوااللمبور07-06-032019-06-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
طرابزون07-06-032019-06-2019أوراق

تونس13-06-092019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الریاض13-06-092019-06-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

دبي13-06-092019-06-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
عمان13-06-092019-06-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019أوراق

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

باریس14-06-102019-06-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

برشلونة14-06-102019-06-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

امستردام14-06-102019-06-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

تورنتو14-06-102019-06-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
سنغافورة14-06-102019-06-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
لندن14-06-102019-06-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
جنیف2019-06-102019-06-14(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
فیینا14-06-102019-06-2019الرقمیة للملفات



686EDI میونیخ14-06-102019-06-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
براغ14-06-102019-06-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
روما14-06-102019-06-2019المعلومات إلكترونیا

جاكرتا14-06-102019-06-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
ماربیال14-06-102019-06-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
مدرید14-06-102019-06-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
كوااللمبور14-06-102019-06-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
طرابزون14-06-102019-06-2019وتنظیم المكاتب

اسطنبول15-06-112019-06-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

تونس20-06-162019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الریاض20-06-162019-06-2019أوراق

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
دبي20-06-162019-06-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
عمان20-06-162019-06-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

القاھرة20-06-162019-06-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

باریس21-06-172019-06-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
برشلونة21-06-172019-06-2019واإلدارة الحكومیة

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
امستردام21-06-172019-06-2019المتكاملة

سنغافورة21-06-172019-06-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
لندن21-06-172019-06-2019المعلومات

جنیف21-06-172019-06-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
فیینا2019-06-172019-06-21(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
میونیخ21-06-172019-06-2019الرقمیة للملفات

686EDI براغ21-06-172019-06-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
روما21-06-172019-06-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
جاكرتا21-06-172019-06-2019المعلومات إلكترونیا

ماربیال21-06-172019-06-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مدرید21-06-172019-06-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

كوااللمبور21-06-172019-06-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
طرابزون21-06-172019-06-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني



اسطنبول22-06-182019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
تونس27-06-232019-06-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الریاض27-06-232019-06-2019وتنظیم المكاتب

دبي27-06-232019-06-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

عمان27-06-232019-06-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019أوراق

القاھرة27-06-232019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

المنامة27-06-232019-06-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
باریس28-06-242019-06-2019المعلومات إلكترونیا

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
برشلونة28-06-242019-06-2019المعلومات

امستردام28-06-242019-06-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

لندن28-06-242019-06-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
جنیف28-06-242019-06-2019واإلدارة الحكومیة

فیینا28-06-242019-06-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
میونیخ2019-06-242019-06-28(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
براغ28-06-242019-06-2019الرقمیة للملفات

686EDI روما28-06-242019-06-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
جاكرتا28-06-242019-06-2019للمكتب اإللكتروني

ماربیال28-06-242019-06-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
مدرید28-06-242019-06-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
كوااللمبور28-06-242019-06-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
طرابزون28-06-242019-06-2019اإللكترونیة

اسطنبول29-06-252019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
تونس04-07-302019-06-2019أوراق

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الریاض04-07-302019-06-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
دبي04-07-302019-06-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
عمان04-07-302019-06-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019وتنظیم المكاتب

القاھرة04-07-302019-06-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984



المنامة04-07-302019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

بیروت04-07-302019-06-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
باریس05-07-012019-07-2019للمكتب اإللكتروني

برشلونة05-07-012019-07-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

امستردام05-07-012019-07-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
جنیف05-07-012019-07-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
فیینا05-07-012019-07-2019واإلدارة الحكومیة

میونیخ05-07-012019-07-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
براغ2019-07-012019-07-05(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
روما05-07-012019-07-2019الرقمیة للملفات

686EDI جاكرتا05-07-012019-07-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
ماربیال05-07-012019-07-2019المعلومات إلكترونیا

مدرید05-07-012019-07-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

كوااللمبور05-07-012019-07-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

طرابزون05-07-012019-07-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اسطنبول06-07-022019-07-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

جدة11-07-072019-07-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
تونس11-07-072019-07-2019وتنظیم المكاتب

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
الریاض11-07-072019-07-2019اإللكترونیة

دبي11-07-072019-07-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

عمان11-07-072019-07-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
القاھرة11-07-072019-07-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

المنامة11-07-072019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

بیروت11-07-072019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

686EDI باریس12-07-082019-07-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
امستردام12-07-082019-07-2019المعلومات إلكترونیا

جنیف12-07-082019-07-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
فیینا12-07-082019-07-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
میونیخ12-07-082019-07-2019واإلدارة الحكومیة

براغ12-07-082019-07-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
روما2019-07-082019-07-12(DSS) والنظم الخبیرة

ة أل ة ة



النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الرقمیة للملفات

جاكرتا2019-07-082019-07-12

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
ماربیال12-07-082019-07-2019للمكتب اإللكتروني

مدرید12-07-082019-07-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
كوااللمبور12-07-082019-07-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
طرابزون12-07-082019-07-2019والفھرسة وأمن المعلومات

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
اسطنبول13-07-092019-07-2019أوراق

جدة18-07-142019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
تونس18-07-142019-07-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

الریاض18-07-142019-07-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

دبي18-07-142019-07-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
عمان18-07-142019-07-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اإللكترونیة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
القاھرة18-07-142019-07-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
المنامة18-07-142019-07-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

بیروت18-07-142019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الكویت18-07-142019-07-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
باریس19-07-152019-07-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
امستردام19-07-152019-07-2019للمكتب اإللكتروني

فیینا19-07-152019-07-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
میونیخ19-07-152019-07-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
براغ19-07-152019-07-2019واإلدارة الحكومیة

روما19-07-152019-07-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
جاكرتا2019-07-152019-07-19(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI ماربیال19-07-152019-07-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
مدرید19-07-152019-07-2019المعلومات إلكترونیا

كوااللمبور19-07-152019-07-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

طرابزون19-07-152019-07-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
اسطنبول20-07-162019-07-2019وتنظیم المكاتب

جدة25-07-212019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
تونس25-07-212019-07-2019اإللكترونیة



إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
والفھرسة وأمن المعلومات

الریاض2019-07-212019-07-25

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
دبي25-07-212019-07-2019المعلومات إلكترونیا

عمان25-07-212019-07-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
القاھرة25-07-212019-07-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
المنامة25-07-212019-07-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
بیروت25-07-212019-07-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

الكویت25-07-212019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

دبي25-07-212019-07-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
باریس2019-07-222019-07-26(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI امستردام26-07-222019-07-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

میونیخ26-07-222019-07-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
براغ26-07-222019-07-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
روما26-07-222019-07-2019واإلدارة الحكومیة

جاكرتا26-07-222019-07-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
ماربیال26-07-222019-07-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
مدرید26-07-222019-07-2019للمكتب اإللكتروني

كوااللمبور26-07-222019-07-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
طرابزون26-07-222019-07-2019المتكاملة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
اسطنبول27-07-232019-07-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
جدة01-08-282019-07-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

تونس01-08-282019-07-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

الریاض01-08-282019-07-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
دبي01-08-282019-07-2019للمكتب اإللكتروني

عمان01-08-282019-07-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019والفھرسة وأمن المعلومات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
القاھرة01-08-282019-07-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
المنامة01-08-282019-07-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
بیروت01-08-282019-07-2019أوراق



الكویت01-08-282019-07-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

دبي01-08-282019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
امستردام02-08-292019-07-2019الرقمیة للملفات

باریس02-08-292019-07-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

براغ02-08-292019-07-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
روما02-08-292019-07-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
جاكرتا02-08-292019-07-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
ماربیال2019-07-292019-08-02(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI مدرید02-08-292019-07-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
كوااللمبور02-08-292019-07-2019المعلومات إلكترونیا

طرابزون02-08-292019-07-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

كوااللمبور02-08-292019-07-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
اسطنبول03-08-302019-07-2019اإللكترونیة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
جدة08-08-042019-08-2019أوراق

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
تونس08-08-042019-08-2019والفھرسة وأمن المعلومات

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الریاض08-08-042019-08-2019المتكاملة

686EDI دبي08-08-042019-08-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
عمان08-08-042019-08-2019المعلومات إلكترونیا

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
القاھرة08-08-042019-08-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
المنامة08-08-042019-08-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
بیروت08-08-042019-08-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الكویت08-08-042019-08-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

دبي08-08-042019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

عمان08-08-042019-08-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
امستردام2019-08-052019-08-09(DSS) والنظم الخبیرة

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
باریس09-08-052019-08-2019واإلدارة الحكومیة

روما09-08-052019-08-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
جاكرتا09-08-052019-08-2019المعلومات

ماربیال09-08-052019-08-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

مدرید09-08-052019-08-2019النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685



الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
كوااللمبور09-08-052019-08-2019للمكتب اإللكتروني

طرابزون09-08-052019-08-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

اسطنبول10-08-062019-08-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
جدة15-08-112019-08-2019وتنظیم المكاتب

تونس15-08-112019-08-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الریاض15-08-112019-08-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
دبي15-08-112019-08-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
عمان15-08-112019-08-2019للمكتب اإللكتروني

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019المتكاملة

القاھرة15-08-112019-08-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
المنامة15-08-112019-08-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
بیروت15-08-112019-08-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الكویت15-08-112019-08-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
دبي15-08-112019-08-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

عمان15-08-112019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

امستردام16-08-122019-08-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
باریس16-08-122019-08-2019المعلومات

جاكرتا16-08-122019-08-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
ماربیال16-08-122019-08-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
مدرید2019-08-122019-08-16(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI كوااللمبور16-08-122019-08-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
طرابزون16-08-122019-08-2019المعلومات إلكترونیا

كوااللمبور16-08-122019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

طرابزون16-08-122019-08-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
اسطنبول17-08-132019-08-2019والفھرسة وأمن المعلومات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
جدة22-08-182019-08-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
تونس22-08-182019-08-2019المتكاملة

الریاض22-08-182019-08-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
دبي2019-08-182019-08-22(DSS) والنظم الخبیرة



686EDI عمان22-08-182019-08-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019المعلومات إلكترونیا

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
القاھرة22-08-182019-08-2019والفھرسة وأمن المعلومات

المنامة22-08-182019-08-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
بیروت22-08-182019-08-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الكویت22-08-182019-08-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
دبي22-08-182019-08-2019أوراق

عمان22-08-182019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
امستردام23-08-192019-08-2019واإلدارة الحكومیة

باریس23-08-192019-08-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
ماربیال23-08-192019-08-2019المعلومات

مدرید23-08-192019-08-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
كوااللمبور23-08-192019-08-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
طرابزون23-08-192019-08-2019للمكتب اإللكتروني

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
كوااللمبور23-08-192019-08-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

اسطنبول24-08-202019-08-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
جدة29-08-252019-08-2019اإللكترونیة

تونس29-08-252019-08-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الریاض29-08-252019-08-2019المعلومات إلكترونیا

الریاض29-08-252019-08-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

دبي29-08-252019-08-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
عمان29-08-252019-08-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019للمكتب اإللكتروني

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

القاھرة29-08-252019-08-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
المنامة29-08-252019-08-2019والفھرسة وأمن المعلومات

بیروت29-08-252019-08-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الكویت29-08-252019-08-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
دبي29-08-252019-08-2019وتنظیم المكاتب

ة ة أل



إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اإللكتروني للمعلومات والوثائق

عمان2019-08-252019-08-29

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
امستردام30-08-262019-08-2019المعلومات

ماربیال30-08-262019-08-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
مدرید30-08-262019-08-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
كوااللمبور2019-08-262019-08-30(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI طرابزون30-08-262019-08-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
كوااللمبور30-08-262019-08-2019أوراق

طرابزون30-08-262019-08-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
اسطنبول31-08-272019-08-2019المتكاملة

جدة05-09-012019-09-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

تونس05-09-012019-09-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الریاض05-09-012019-09-2019للمكتب اإللكتروني

الریاض05-09-012019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
دبي05-09-012019-09-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
عمان2019-09-012019-09-05(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI شرم الشیخ05-09-012019-09-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019المعلومات إلكترونیا

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
القاھرة05-09-012019-09-2019المتكاملة

المنامة05-09-012019-09-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
بیروت05-09-012019-09-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
الكویت05-09-012019-09-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
دبي05-09-012019-09-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
عمان05-09-012019-09-2019أوراق

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

امستردام06-09-022019-09-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
مدرید06-09-022019-09-2019المعلومات

كوااللمبور06-09-022019-09-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
طرابزون06-09-022019-09-2019الرقمیة للملفات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
كوااللمبور06-09-022019-09-2019وتنظیم المكاتب

ة ة أل



إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اإللكتروني للمعلومات والوثائق

طرابزون2019-09-022019-09-06

اسطنبول07-09-032019-09-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

تونس12-09-082019-09-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
جدة12-09-082019-09-2019والفھرسة وأمن المعلومات

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
تونس12-09-082019-09-2019المعلومات إلكترونیا

686EDI الریاض12-09-082019-09-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

الریاض12-09-082019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
دبي12-09-082019-09-2019المعلومات

عمان12-09-082019-09-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019للمكتب اإللكتروني

القاھرة12-09-082019-09-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
المنامة12-09-082019-09-2019المتكاملة

بیروت12-09-082019-09-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الكویت12-09-082019-09-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
دبي12-09-082019-09-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
عمان12-09-082019-09-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

مدرید13-09-092019-09-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
كوااللمبور13-09-092019-09-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
طرابزون2019-09-092019-09-13(DSS) والنظم الخبیرة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
كوااللمبور13-09-092019-09-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
طرابزون13-09-092019-09-2019أوراق

اسطنبول14-09-102019-09-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

تونس19-09-152019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

جدة19-09-152019-09-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
تونس19-09-152019-09-2019للمكتب اإللكتروني

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الریاض19-09-152019-09-2019الرقمیة للملفات

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الریاض19-09-152019-09-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

دبي19-09-152019-09-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

عمان19-09-152019-09-2019إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666



واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
شرم الشیخ2019-09-152019-09-19(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI الدار البیضاء19-09-152019-09-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

القاھرة19-09-152019-09-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

المنامة19-09-152019-09-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
بیروت19-09-152019-09-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الكویت19-09-152019-09-2019والفھرسة وأمن المعلومات

دبي19-09-152019-09-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
عمان19-09-152019-09-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019أوراق

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
كوااللمبور20-09-162019-09-2019المعلومات

طرابزون20-09-162019-09-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
طرابزون20-09-162019-09-2019وتنظیم المكاتب

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
اسطنبول21-09-172019-09-2019المعلومات إلكترونیا

اسطنبول21-09-172019-09-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

تونس26-09-222019-09-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
جدة26-09-222019-09-2019المتكاملة

686EDI تونس26-09-222019-09-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الریاض2019-09-222019-09-26(DSS) والنظم الخبیرة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الریاض26-09-222019-09-2019أوراق

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
عمان26-09-222019-09-2019المعلومات

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019الرقمیة للملفات

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
القاھرة26-09-222019-09-2019المعلومات إلكترونیا

المنامة26-09-222019-09-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

بیروت26-09-222019-09-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

الكویت26-09-222019-09-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
دبي26-09-222019-09-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
عمان26-09-222019-09-2019اإللكترونیة

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739



وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

القاھرة26-09-222019-09-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

كوااللمبور27-09-232019-09-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
طرابزون27-09-232019-09-2019واإلدارة الحكومیة

كوااللمبور27-09-232019-09-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
طرابزون27-09-232019-09-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
اسطنبول28-09-242019-09-2019للمكتب اإللكتروني

اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
تونس03-10-292019-09-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

جدة03-10-292019-09-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
تونس03-10-292019-09-2019الرقمیة للملفات

الریاض03-10-292019-09-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الریاض03-10-292019-09-2019وتنظیم المكاتب

عمان03-10-292019-09-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الدار البیضاء2019-09-292019-10-03(DSS) والنظم الخبیرة

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
القاھرة03-10-292019-09-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
المنامة03-10-292019-09-2019المعلومات إلكترونیا

بیروت03-10-292019-09-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الكویت03-10-292019-09-2019المتكاملة

دبي03-10-292019-09-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

عمان03-10-292019-09-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019أوراق

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

المنامة03-10-292019-09-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
طرابزون04-10-302019-09-2019المعلومات

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
كوااللمبور04-10-302019-09-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
طرابزون04-10-302019-09-2019اإللكترونیة

686EDI اسطنبول05-10-012019-10-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

اسطنبول05-10-012019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

ة ة أل



تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
أوراق

تونس2019-10-062019-10-10

جدة10-10-062019-10-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
تونس2019-10-062019-10-10(DSS) والنظم الخبیرة

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
الریاض10-10-062019-10-2019واإلدارة الحكومیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الریاض10-10-062019-10-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019المعلومات

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

686EDI القاھرة10-10-062019-10-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
المنامة10-10-062019-10-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
بیروت10-10-062019-10-2019المعلومات إلكترونیا

الكویت10-10-062019-10-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
دبي10-10-062019-10-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
عمان10-10-062019-10-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019وتنظیم المكاتب

القاھرة10-10-062019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

المنامة10-10-062019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

بیروت10-10-062019-10-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

طرابزون11-10-072019-10-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

كوااللمبور11-10-072019-10-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

طرابزون11-10-072019-10-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
اسطنبول12-10-082019-10-2019الرقمیة للملفات

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اسطنبول12-10-082019-10-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

جدة17-10-132019-10-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
تونس17-10-132019-10-2019وتنظیم المكاتب

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
جدة17-10-132019-10-2019المعلومات إلكترونیا

تونس17-10-132019-10-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الریاض17-10-132019-10-2019المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
الریاض17-10-132019-10-2019اإللكترونیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019واإلدارة الحكومیة

ة أل ة ة



النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الرقمیة للملفات

القاھرة2019-10-132019-10-17

686EDI المنامة17-10-132019-10-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
بیروت17-10-132019-10-2019للمكتب اإللكتروني

الكویت17-10-132019-10-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

دبي17-10-132019-10-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

عمان17-10-132019-10-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
القاھرة17-10-132019-10-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

المنامة17-10-132019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

بیروت17-10-132019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
كوااللمبور18-10-142019-10-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
طرابزون18-10-142019-10-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
اسطنبول2019-10-152019-10-19(DSS) والنظم الخبیرة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
اسطنبول19-10-152019-10-2019أوراق

جدة24-10-202019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
تونس24-10-202019-10-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
جدة24-10-202019-10-2019للمكتب اإللكتروني

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
تونس24-10-202019-10-2019واإلدارة الحكومیة

الریاض24-10-202019-10-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

الریاض24-10-202019-10-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المعلومات

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
القاھرة2019-10-202019-10-24(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
المنامة24-10-202019-10-2019الرقمیة للملفات

686EDI بیروت24-10-202019-10-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الكویت24-10-202019-10-2019المعلومات إلكترونیا

دبي24-10-202019-10-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
عمان24-10-202019-10-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإللكترونیة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
القاھرة24-10-202019-10-2019أوراق



إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
اإللكتروني للمعلومات والوثائق

المنامة2019-10-202019-10-24

بیروت24-10-202019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الكویت24-10-202019-10-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

كوااللمبور25-10-212019-10-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

طرابزون25-10-212019-10-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

اسطنبول26-10-222019-10-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
اسطنبول26-10-222019-10-2019وتنظیم المكاتب

جدة31-10-272019-10-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
تونس31-10-272019-10-2019اإللكترونیة

686EDI جدة31-10-272019-10-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
تونس31-10-272019-10-2019المعلومات

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الریاض31-10-272019-10-2019والفھرسة وأمن المعلومات

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

القاھرة31-10-272019-10-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
المنامة2019-10-272019-10-31(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
بیروت31-10-272019-10-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الكویت31-10-272019-10-2019للمكتب اإللكتروني

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
دبي31-10-272019-10-2019المعلومات إلكترونیا

عمان31-10-272019-10-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
القاھرة31-10-272019-10-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
المنامة31-10-272019-10-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
بیروت31-10-272019-10-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

الكویت31-10-272019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

كوااللمبور01-11-282019-10-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
طرابزون01-11-282019-10-2019المتكاملة

برلین01-11-282019-10-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
اسطنبول02-11-292019-10-2019واإلدارة الحكومیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
اسطنبول02-11-292019-10-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
جدة07-11-032019-11-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

تونس07-11-032019-11-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

ة أل ة ة



النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الرقمیة للملفات

جدة2019-11-032019-11-07

تونس07-11-032019-11-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

الریاض07-11-032019-11-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
القاھرة07-11-032019-11-2019واإلدارة الحكومیة

المنامة07-11-032019-11-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
بیروت2019-11-032019-11-07(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI الكویت07-11-032019-11-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
دبي07-11-032019-11-2019للمكتب اإللكتروني

عمان07-11-032019-11-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019والفھرسة وأمن المعلومات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
القاھرة07-11-032019-11-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
المنامة07-11-032019-11-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
بیروت07-11-032019-11-2019أوراق

الكویت07-11-032019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
كوااللمبور08-11-042019-11-2019المعلومات إلكترونیا

طرابزون08-11-042019-11-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

برلین08-11-042019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

بروكسل08-11-042019-11-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
اسطنبول09-11-052019-11-2019المعلومات

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
اسطنبول09-11-052019-11-2019اإللكترونیة

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
جدة14-11-102019-11-2019أوراق

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
تونس14-11-102019-11-2019والفھرسة وأمن المعلومات

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
جدة2019-11-102019-11-14(DSS) والنظم الخبیرة

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الریاض14-11-102019-11-2019المتكاملة

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
القاھرة14-11-102019-11-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
المنامة14-11-102019-11-2019واإلدارة الحكومیة

بیروت14-11-102019-11-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الكویت14-11-102019-11-2019الرقمیة للملفات

686EDI دبي14-11-102019-11-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

عمان14-11-102019-11-2019نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706



المعلومات إلكترونیا

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
القاھرة14-11-102019-11-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
المنامة14-11-102019-11-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
بیروت14-11-102019-11-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الكویت14-11-102019-11-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
كوااللمبور15-11-112019-11-2019للمكتب اإللكتروني

طرابزون15-11-112019-11-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

برلین15-11-112019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

بروكسل15-11-112019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

زیورخ15-11-112019-11-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اسطنبول16-11-122019-11-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

اسطنبول16-11-122019-11-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
جدة21-11-172019-11-2019وتنظیم المكاتب

تونس21-11-172019-11-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

جدة21-11-172019-11-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

الریاض21-11-172019-11-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

القاھرة21-11-172019-11-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
المنامة21-11-172019-11-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
بیروت21-11-172019-11-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الكویت2019-11-172019-11-21(DSS) والنظم الخبیرة

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
دبي21-11-172019-11-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
عمان21-11-172019-11-2019للمكتب اإللكتروني

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019المتكاملة

القاھرة21-11-172019-11-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
المنامة21-11-172019-11-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
بیروت21-11-172019-11-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الكویت21-11-172019-11-2019أوراق

مراكش21-11-172019-11-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

686EDI كوااللمبور22-11-182019-11-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
المعلومات إلكترونیا

طرابزون2019-11-182019-11-22



إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
برلین22-11-182019-11-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

بروكسل22-11-182019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

زیورخ22-11-182019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
اسطنبول23-11-192019-11-2019والفھرسة وأمن المعلومات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
جدة28-11-242019-11-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
تونس28-11-242019-11-2019المتكاملة

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
جدة28-11-242019-11-2019واإلدارة الحكومیة

الریاض28-11-242019-11-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

المنامة28-11-242019-11-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
بیروت28-11-242019-11-2019المعلومات

الكویت28-11-242019-11-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
دبي2019-11-242019-11-28(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI عمان28-11-242019-11-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019المعلومات إلكترونیا

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
القاھرة28-11-242019-11-2019والفھرسة وأمن المعلومات

المنامة28-11-242019-11-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
بیروت28-11-242019-11-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
الكویت28-11-242019-11-2019وتنظیم المكاتب

مراكش28-11-242019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
كوااللمبور29-11-252019-11-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
طرابزون29-11-252019-11-2019للمكتب اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
برلین29-11-252019-11-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
بروكسل29-11-252019-11-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

زیورخ29-11-252019-11-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

بكین29-11-252019-11-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اسطنبول30-11-262019-11-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
جدة05-12-012019-12-2019اإللكترونیة

تونس05-12-012019-12-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
جدة05-12-012019-12-2019المعلومات

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الریاض05-12-012019-12-2019المعلومات إلكترونیا



بیروت05-12-012019-12-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
الكویت05-12-012019-12-2019واإلدارة الحكومیة

دبي05-12-012019-12-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
عمان05-12-012019-12-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019للمكتب اإللكتروني

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

القاھرة05-12-012019-12-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
المنامة05-12-012019-12-2019والفھرسة وأمن المعلومات

بیروت05-12-012019-12-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
الكویت05-12-012019-12-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

مراكش05-12-012019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

الدوحة05-12-012019-12-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
كوااللمبور2019-12-022019-12-06(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI طرابزون06-12-022019-12-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
برلین06-12-022019-12-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
بروكسل06-12-022019-12-2019أوراق

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
زیورخ06-12-022019-12-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

بكین06-12-022019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
اسطنبول07-12-032019-12-2019المتكاملة

جدة12-12-082019-12-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

تونس12-12-082019-12-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

جدة12-12-082019-12-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الریاض12-12-082019-12-2019للمكتب اإللكتروني

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
الكویت12-12-082019-12-2019المعلومات

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
دبي12-12-082019-12-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
عمان2019-12-082019-12-12(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI شرم الشیخ12-12-082019-12-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019المعلومات إلكترونیا

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
القاھرة12-12-082019-12-2019المتكاملة

المنامة12-12-082019-12-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
بیروت12-12-082019-12-2019والفھرسة وأمن المعلومات

الكویت12-12-082019-12-2019اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732



اإللكترونیة

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
مراكش12-12-082019-12-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

الدوحة12-12-082019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

كوااللمبور13-12-092019-12-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
طرابزون13-12-092019-12-2019الرقمیة للملفات

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
برلین13-12-092019-12-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
بروكسل13-12-092019-12-2019وتنظیم المكاتب

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
زیورخ13-12-092019-12-2019أوراق

بكین13-12-092019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

بانكوك13-12-092019-12-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

اسطنبول14-12-102019-12-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
جدة19-12-152019-12-2019والفھرسة وأمن المعلومات

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
تونس19-12-152019-12-2019المعلومات إلكترونیا

686EDI الریاض19-12-152019-12-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

الكویت19-12-152019-12-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
دبي19-12-152019-12-2019المعلومات

عمان19-12-152019-12-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019الرقمیة للملفات

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019للمكتب اإللكتروني

القاھرة19-12-152019-12-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
المنامة19-12-152019-12-2019المتكاملة

بیروت19-12-152019-12-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

الكویت19-12-152019-12-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
مراكش19-12-152019-12-2019أوراق

الدوحة19-12-152019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

مسقط19-12-152019-12-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
كوااللمبور20-12-162019-12-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
طرابزون2019-12-162019-12-20(DSS) والنظم الخبیرة

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
برلین20-12-162019-12-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
بروكسل20-12-162019-12-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
زیورخ20-12-162019-12-2019وتنظیم المكاتب

بكین20-12-162019-12-2019إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892



اإللكتروني للمعلومات والوثائق

بانكوك20-12-162019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

اسطنبول21-12-172019-12-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

جدة26-12-222019-12-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
تونس26-12-222019-12-2019للمكتب اإللكتروني

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الریاض26-12-222019-12-2019الرقمیة للملفات

دبي26-12-222019-12-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
عمان26-12-222019-12-2019واإلدارة الحكومیة

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
شرم الشیخ2019-12-222019-12-26(DSS) والنظم الخبیرة

686EDI الدار البیضاء26-12-222019-12-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

القاھرة26-12-222019-12-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

المنامة26-12-222019-12-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
بیروت26-12-222019-12-2019المتكاملة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
الكویت26-12-222019-12-2019والفھرسة وأمن المعلومات

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
مراكش26-12-222019-12-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
الدوحة26-12-222019-12-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

مسقط26-12-222019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
كوااللمبور27-12-232019-12-2019المعلومات

طرابزون27-12-232019-12-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

برلین27-12-232019-12-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
بروكسل27-12-232019-12-2019اإللكترونیة

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
زیورخ27-12-232019-12-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
بكین27-12-232019-12-2019أوراق

بانكوك27-12-232019-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

تورنتو27-12-232019-12-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
اسطنبول28-12-242019-12-2019المعلومات إلكترونیا

مھارات التوثیق واألرشیف اإللكتروني ومیكنة وحفظ الوثائق713
جدة02-01-292020-12-2019المتكاملة

686EDI تونس02-01-292020-12-2019المفاھیم المتقدمة في كیفیة تبادل البیانات إلكترونیا

اإلدارة اإللكترونیة ومھارات التعامل مع نظم دعم القرار683
الریاض2019-12-292020-01-02(DSS) والنظم الخبیرة

التحول الرقمي للوثائق والمحفوظات من النظم التقلیدیة لنظم665
عمان02-01-292020-12-2019المعلومات

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019إستراتیجیات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونیة681

النظم التطبیقیة الحدیثة إلدارة الوثائق والمحفوظات واألرشفة685
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019الرقمیة للملفات

أ



نظم الحفظ وتأمین واسترجاع الوثائق، الملفات، المستندات،706
المعلومات إلكترونیا

القاھرة2019-12-292020-01-02

المنامة02-01-292020-12-2019الفھرسة واألرشفة اإللكترونیة وتكنولوجیا إدارة المكاتب709

بیروت02-01-292020-12-2019المؤتمرات واالجتماعات اإللكترونیة711

الكویت02-01-292020-12-2019مفھوم التجارة اإللكترونیة715

التنظیم الفني للمحفوظات، الوثائق والمستندات واإلدارة736
مراكش02-01-292020-12-2019المتقدمة لألرشیف اإللكتروني

تقلیص األعمال الورقیة والتحول نحو مكاتب إلكترونیة بال743
الدوحة02-01-292020-12-2019أوراق

مسقط02-01-292020-12-2019فن إدارة المراسالت اإلداریة اإللكترونیة984

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الحمایة الجنائیة للمستندات اإللكترونیة653

إدارة مراكز المعلومات ونظم دعم القرار ودورھا في المنظمات666
طرابزون03-01-302020-12-2019واإلدارة الحكومیة

إدارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة التوثیق721
برلین03-01-302020-12-2019والفھرسة وأمن المعلومات

بروكسل03-01-302020-12-2019مھارات العرض والتقدیم باستخدام الحاسب اآللي730

اإلدارة المكتبیة الحدیثة واألرشفة من منظور الحكومة732
زیورخ03-01-302020-12-2019اإللكترونیة

استخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال في إدارة739
بكین03-01-302020-12-2019وتنظیم المكاتب

إستراتیجیات وتطبیقات األرشفة اإللكترونیة والحفظ والتنظیم892
بانكوك03-01-302020-12-2019اإللكتروني للمعلومات والوثائق

تورنتو03-01-302020-12-2019اإلدارة االستراتیجیة للتحول المؤسسي نحو اإلدارة اإللكترونیة1037

سنغافورة03-01-302020-12-2019استراتیجیات وتكتیكات التحول للحكومة اإللكترونیة1133

علوم إدارة المكاتب إلكترونیا والتقنیات الحدیثة في التحول704
اسطنبول04-01-312020-12-2019للمكتب اإللكتروني




