




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

تونس14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
جدة14-02-102019-02-2019واإلنترنت واالتصاالت

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

الریاض14-02-102019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

القاھرة14-02-102019-02-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

المنامة14-02-102019-02-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

بیروت14-02-102019-02-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الكویت14-02-102019-02-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

660Office OneNote مراكش14-02-102019-02-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الدوحة14-02-102019-02-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

مسقط14-02-102019-02-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
دبي14-02-102019-02-2019لھا

برلین15-02-112019-02-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

بروكسل15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

زیورخ15-02-112019-02-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-02-112019-02-15بكین

بانكوك15-02-112019-02-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
تورنتو15-02-112019-02-2019والفھرسة

سنغافورة15-02-112019-02-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

لندن15-02-112019-02-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
جنیف15-02-112019-02-2019ونظم المعلومات

فیینا15-02-112019-02-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

میونیخ15-02-112019-02-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

براغ15-02-112019-02-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

روما15-02-112019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

جاكرتا15-02-112019-02-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

ماربیال15-02-112019-02-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

مدرید15-02-112019-02-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

امستردام15-02-112019-02-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-02-112019-02-15باریس

برشلونة15-02-112019-02-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

648MS-project اسطنبول16-02-122019-02-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

تونس21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

جدة21-02-172019-02-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652



الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

648MS-project القاھرة21-02-172019-02-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

المنامة21-02-172019-02-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

بیروت21-02-172019-02-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الكویت21-02-172019-02-2019واإلنترنت واالتصاالت

مراكش21-02-172019-02-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-02-172019-02-21الدوحة

مسقط21-02-172019-02-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

دبي21-02-172019-02-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

برلین22-02-182019-02-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

بروكسل22-02-182019-02-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

زیورخ22-02-182019-02-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote بكین22-02-182019-02-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

بانكوك22-02-182019-02-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

تورنتو22-02-182019-02-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
سنغافورة22-02-182019-02-2019والفھرسة

لندن22-02-182019-02-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

جنیف22-02-182019-02-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
فیینا22-02-182019-02-2019ونظم المعلومات

میونیخ22-02-182019-02-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

براغ22-02-182019-02-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

روما22-02-182019-02-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

جاكرتا22-02-182019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-02-182019-02-22ماربیال

مدرید22-02-182019-02-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
كوااللمبور22-02-182019-02-2019لھا

امستردام22-02-182019-02-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

باریس22-02-182019-02-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

برشلونة22-02-182019-02-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

اسطنبول23-02-192019-02-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

تونس28-02-242019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

جدة28-02-242019-02-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

القاھرة28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project المنامة28-02-242019-02-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

بیروت28-02-242019-02-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

الكویت28-02-242019-02-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

مراكش28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote الدوحة28-02-242019-02-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

ة ة ة أل



مسقط28-02-242019-02-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

دبي28-02-242019-02-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
عمان28-02-242019-02-2019لھا

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
برلین01-03-252019-02-2019واإلنترنت واالتصاالت

بروكسل01-03-252019-02-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

زیورخ01-03-252019-02-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

بكین01-03-252019-02-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-02-252019-03-01بانكوك

تورنتو01-03-252019-02-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

سنغافورة01-03-252019-02-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
لندن01-03-252019-02-2019والفھرسة

جنیف01-03-252019-02-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

فیینا01-03-252019-02-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
میونیخ01-03-252019-02-2019ونظم المعلومات

براغ01-03-252019-02-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

روما01-03-252019-02-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

جاكرتا01-03-252019-02-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

ماربیال01-03-252019-02-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

مدرید01-03-252019-02-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

كوااللمبور01-03-252019-02-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-02-252019-03-01امستردام

باریس01-03-252019-02-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

برشلونة01-03-252019-02-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

اسطنبول02-03-262019-02-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

جدة07-03-032019-03-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

القاھرة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

المنامة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project بیروت07-03-032019-03-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الكویت07-03-032019-03-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

مراكش07-03-032019-03-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الدوحة07-03-032019-03-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-03-032019-03-07مسقط

دبي07-03-032019-03-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

عمان07-03-032019-03-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

برلین08-03-042019-03-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
بروكسل08-03-042019-03-2019واإلنترنت واالتصاالت

زیورخ08-03-042019-03-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

أ ة



بكین08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote بانكوك08-03-042019-03-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

تورنتو08-03-042019-03-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

سنغافورة08-03-042019-03-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

لندن08-03-042019-03-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

جنیف08-03-042019-03-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

فیینا08-03-042019-03-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

میونیخ08-03-042019-03-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
براغ08-03-042019-03-2019ونظم المعلومات

روما08-03-042019-03-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

جاكرتا08-03-042019-03-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

ماربیال08-03-042019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-03-042019-03-08مدرید

كوااللمبور08-03-042019-03-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
طرابزون08-03-042019-03-2019لھا

امستردام08-03-042019-03-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

باریس08-03-042019-03-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
برشلونة08-03-042019-03-2019والفھرسة

اسطنبول09-03-052019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

648MS-project جدة14-03-102019-03-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

القاھرة14-03-102019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

المنامة14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

بیروت14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

الكویت14-03-102019-03-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

مراكش14-03-102019-03-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

الدوحة14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote مسقط14-03-102019-03-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-03-102019-03-14دبي

عمان14-03-102019-03-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019لھا

برلین15-03-112019-03-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

بروكسل15-03-112019-03-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
زیورخ15-03-112019-03-2019واإلنترنت واالتصاالت

بكین15-03-112019-03-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

بانكوك15-03-112019-03-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-03-112019-03-15تورنتو

سنغافورة15-03-112019-03-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662



لندن15-03-112019-03-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
جنیف15-03-112019-03-2019والفھرسة

فیینا15-03-112019-03-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

میونیخ15-03-112019-03-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

براغ15-03-112019-03-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
روما15-03-112019-03-2019ونظم المعلومات

جاكرتا15-03-112019-03-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

ماربیال15-03-112019-03-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

مدرید15-03-112019-03-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

كوااللمبور15-03-112019-03-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

طرابزون15-03-112019-03-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

امستردام15-03-112019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

باریس15-03-112019-03-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

برشلونة15-03-112019-03-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

جدة21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

المنامة21-03-172019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

بیروت21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project الكویت21-03-172019-03-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
مراكش21-03-172019-03-2019واإلنترنت واالتصاالت

الدوحة21-03-172019-03-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

مسقط21-03-172019-03-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

دبي21-03-172019-03-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

عمان21-03-172019-03-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الریاض21-03-172019-03-2019لھا

برلین22-03-182019-03-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

بروكسل22-03-182019-03-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

زیورخ22-03-182019-03-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

بكین22-03-182019-03-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

بانكوك22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote تورنتو22-03-182019-03-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-03-182019-03-22سنغافورة

لندن22-03-182019-03-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

جنیف22-03-182019-03-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
فیینا22-03-182019-03-2019والفھرسة

میونیخ22-03-182019-03-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

براغ22-03-182019-03-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

روما22-03-182019-03-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

ة ة أل ة



المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
ونظم المعلومات

جاكرتا2019-03-182019-03-22

ماربیال22-03-182019-03-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

مدرید22-03-182019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-03-182019-03-22كوااللمبور

طرابزون22-03-182019-03-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

امستردام22-03-182019-03-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

باریس22-03-182019-03-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

برشلونة22-03-182019-03-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

جدة28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

بیروت28-03-242019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الكویت28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

مراكش28-03-242019-03-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الدوحة28-03-242019-03-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

مسقط28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

دبي28-03-242019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-03-242019-03-28عمان

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019لھا

الریاض28-03-242019-03-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

648MS-project برلین29-03-252019-03-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

بروكسل29-03-252019-03-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

زیورخ29-03-252019-03-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
بكین29-03-252019-03-2019واإلنترنت واالتصاالت

بانكوك29-03-252019-03-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

تورنتو29-03-252019-03-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote سنغافورة29-03-252019-03-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-03-252019-03-29لندن

جنیف29-03-252019-03-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

فیینا29-03-252019-03-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
میونیخ29-03-252019-03-2019والفھرسة

براغ29-03-252019-03-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

روما29-03-252019-03-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

جاكرتا29-03-252019-03-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

ماربیال29-03-252019-03-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

مدرید29-03-252019-03-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

كوااللمبور29-03-252019-03-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

طرابزون29-03-252019-03-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

امستردام29-03-252019-03-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841



المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
باریس29-03-252019-03-2019ونظم المعلومات

برشلونة29-03-252019-03-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
تونس04-04-312019-03-2019لھا

جدة04-04-312019-03-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الكویت04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

مراكش04-04-312019-03-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الدوحة04-04-312019-03-2019واإلنترنت واالتصاالت

مسقط04-04-312019-03-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

دبي04-04-312019-03-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

عمان04-04-312019-03-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الریاض04-04-312019-03-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

برلین05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project بروكسل05-04-012019-04-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

زیورخ05-04-012019-04-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

بكین05-04-012019-04-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

بانكوك05-04-012019-04-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

تورنتو05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

سنغافورة05-04-012019-04-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote لندن05-04-012019-04-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

جنیف05-04-012019-04-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

فیینا05-04-012019-04-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

میونیخ05-04-012019-04-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
براغ05-04-012019-04-2019والفھرسة

روما05-04-012019-04-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

جاكرتا05-04-012019-04-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
ماربیال05-04-012019-04-2019ونظم المعلومات

مدرید05-04-012019-04-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

كوااللمبور05-04-012019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-04-012019-04-05طرابزون

امستردام05-04-012019-04-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

باریس05-04-012019-04-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-04-012019-04-05برشلونة

تونس11-04-072019-04-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الكویت11-04-072019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

مراكش11-04-072019-04-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650



الدوحة11-04-072019-04-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

مسقط11-04-072019-04-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

دبي11-04-072019-04-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

عمان11-04-072019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-04-072019-04-11شرم الشیخ

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الریاض11-04-072019-04-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

برلین12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

بروكسل12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project زیورخ12-04-082019-04-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

بكین12-04-082019-04-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
بانكوك12-04-082019-04-2019واإلنترنت واالتصاالت

تورنتو12-04-082019-04-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

سنغافورة12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

لندن12-04-082019-04-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-04-082019-04-12جنیف

فیینا12-04-082019-04-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

میونیخ12-04-082019-04-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

براغ12-04-082019-04-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
روما12-04-082019-04-2019والفھرسة

جاكرتا12-04-082019-04-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

ماربیال12-04-082019-04-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

مدرید12-04-082019-04-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

كوااللمبور12-04-082019-04-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

طرابزون12-04-082019-04-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
امستردام12-04-082019-04-2019ونظم المعلومات

باریس12-04-082019-04-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

660Office OneNote برشلونة12-04-082019-04-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
اسطنبول13-04-092019-04-2019لھا

تونس18-04-142019-04-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

648MS-project مراكش18-04-142019-04-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الدوحة18-04-142019-04-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
مسقط18-04-142019-04-2019واإلنترنت واالتصاالت

دبي18-04-142019-04-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

عمان18-04-142019-04-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

1040Microsoft الریاض18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة



Excel

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
القاھرة18-04-142019-04-2019لھا

برلین19-04-152019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

بروكسل19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

زیورخ19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

بكین19-04-152019-04-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

بانكوك19-04-152019-04-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

تورنتو19-04-152019-04-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

سنغافورة19-04-152019-04-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

لندن19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote جنیف19-04-152019-04-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-04-152019-04-19فیینا

میونیخ19-04-152019-04-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

براغ19-04-152019-04-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

روما19-04-152019-04-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
جاكرتا19-04-152019-04-2019والفھرسة

ماربیال19-04-152019-04-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
مدرید19-04-152019-04-2019ونظم المعلومات

كوااللمبور19-04-152019-04-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

طرابزون19-04-152019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

امستردام19-04-152019-04-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

باریس19-04-152019-04-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

برشلونة19-04-152019-04-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

اسطنبول20-04-162019-04-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

تونس25-04-212019-04-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

مراكش25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

الدوحة25-04-212019-04-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

مسقط25-04-212019-04-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
دبي25-04-212019-04-2019ونظم المعلومات

عمان25-04-212019-04-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-04-212019-04-25الدار البیضاء

الریاض25-04-212019-04-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

القاھرة25-04-212019-04-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
المنامة25-04-212019-04-2019لھا

بروكسل26-04-222019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

زیورخ26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project بكین26-04-222019-04-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة



بانكوك26-04-222019-04-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
تورنتو26-04-222019-04-2019واإلنترنت واالتصاالت

سنغافورة26-04-222019-04-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

لندن26-04-222019-04-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

جنیف26-04-222019-04-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote فیینا26-04-222019-04-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-04-222019-04-26میونیخ

براغ26-04-222019-04-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

روما26-04-222019-04-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

جاكرتا26-04-222019-04-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ماربیال26-04-222019-04-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

مدرید26-04-222019-04-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

كوااللمبور26-04-222019-04-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

طرابزون26-04-222019-04-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

امستردام26-04-222019-04-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
باریس26-04-222019-04-2019والفھرسة

برشلونة26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

اسطنبول27-04-232019-04-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-04-282019-05-02تونس

مراكش02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project الدوحة02-05-282019-04-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

مسقط02-05-282019-04-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

دبي02-05-282019-04-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

عمان02-05-282019-04-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الریاض02-05-282019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

القاھرة02-05-282019-04-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

المنامة02-05-282019-04-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
بیروت02-05-282019-04-2019لھا

زیورخ03-05-292019-04-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

بكین03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

بانكوك03-05-292019-04-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

تورنتو03-05-292019-04-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
سنغافورة03-05-292019-04-2019واإلنترنت واالتصاالت

لندن03-05-292019-04-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

جنیف03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

فیینا03-05-292019-04-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

أل ة



660Office OneNote میونیخ03-05-292019-04-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-04-292019-05-03براغ

روما03-05-292019-04-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

جاكرتا03-05-292019-04-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
ماربیال03-05-292019-04-2019والفھرسة

مدرید03-05-292019-04-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
كوااللمبور03-05-292019-04-2019ونظم المعلومات

طرابزون03-05-292019-04-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

امستردام03-05-292019-04-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

باریس03-05-292019-04-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

برشلونة03-05-292019-04-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

اسطنبول04-05-302019-04-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

تونس09-05-052019-05-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
جدة09-05-052019-05-2019لھا

مراكش09-05-052019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الدوحة09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

مسقط09-05-052019-05-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

دبي09-05-052019-05-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
عمان09-05-052019-05-2019ونظم المعلومات

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

الریاض09-05-052019-05-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

القاھرة09-05-052019-05-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

المنامة09-05-052019-05-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

بیروت09-05-052019-05-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

بكین10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project بانكوك10-05-062019-05-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

تورنتو10-05-062019-05-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

سنغافورة10-05-062019-05-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
لندن10-05-062019-05-2019واإلنترنت واالتصاالت

جنیف10-05-062019-05-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

فیینا10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

میونیخ10-05-062019-05-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote براغ10-05-062019-05-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-05-062019-05-10روما

جاكرتا10-05-062019-05-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

ماربیال10-05-062019-05-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

مدرید10-05-062019-05-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668



كوااللمبور10-05-062019-05-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

طرابزون10-05-062019-05-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
امستردام10-05-062019-05-2019والفھرسة

باریس10-05-062019-05-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

برشلونة10-05-062019-05-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-05-072019-05-11اسطنبول

تونس16-05-122019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

جدة16-05-122019-05-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الدوحة16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project مسقط16-05-122019-05-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

دبي16-05-122019-05-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

عمان16-05-122019-05-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الریاض16-05-122019-05-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-05-122019-05-16القاھرة

المنامة16-05-122019-05-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

بیروت16-05-122019-05-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الكویت16-05-122019-05-2019لھا

بكین17-05-132019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

بانكوك17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

تورنتو17-05-132019-05-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

سنغافورة17-05-132019-05-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

لندن17-05-132019-05-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

جنیف17-05-132019-05-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

فیینا17-05-132019-05-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

میونیخ17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

براغ17-05-132019-05-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote روما17-05-132019-05-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-05-132019-05-17جاكرتا

ماربیال17-05-132019-05-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
مدرید17-05-132019-05-2019والفھرسة

كوااللمبور17-05-132019-05-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
طرابزون17-05-132019-05-2019ونظم المعلومات

امستردام17-05-132019-05-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

باریس17-05-132019-05-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
برشلونة17-05-132019-05-2019واإلنترنت واالتصاالت



اسطنبول18-05-142019-05-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

تونس23-05-192019-05-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

جدة23-05-192019-05-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الدوحة23-05-192019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

مسقط23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
دبي23-05-192019-05-2019والفھرسة

عمان23-05-192019-05-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019ونظم المعلومات

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الریاض23-05-192019-05-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

القاھرة23-05-192019-05-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-05-192019-05-23المنامة

بیروت23-05-192019-05-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

الكویت23-05-192019-05-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
دبي23-05-192019-05-2019لھا

بانكوك24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project تورنتو24-05-202019-05-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

سنغافورة24-05-202019-05-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

لندن24-05-202019-05-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
جنیف24-05-202019-05-2019واإلنترنت واالتصاالت

فیینا24-05-202019-05-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

میونیخ24-05-202019-05-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

براغ24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

روما24-05-202019-05-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote جاكرتا24-05-202019-05-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

ماربیال24-05-202019-05-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

مدرید24-05-202019-05-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

كوااللمبور24-05-202019-05-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

طرابزون24-05-202019-05-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

امستردام24-05-202019-05-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-05-202019-05-24باریس

برشلونة24-05-202019-05-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

اسطنبول25-05-212019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

تونس30-05-262019-05-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

جدة30-05-262019-05-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

مسقط30-05-262019-05-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

دبي30-05-262019-05-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

عمان30-05-262019-05-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

ة أ ة ة



شرم الشیخ30-05-262019-05-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الریاض30-05-262019-05-2019ونظم المعلومات

القاھرة30-05-262019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

المنامة30-05-262019-05-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-05-262019-05-30بیروت

الكویت30-05-262019-05-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

دبي30-05-262019-05-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

بانكوك31-05-272019-05-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

تورنتو31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project سنغافورة31-05-272019-05-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

لندن31-05-272019-05-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

جنیف31-05-272019-05-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
فیینا31-05-272019-05-2019واإلنترنت واالتصاالت

میونیخ31-05-272019-05-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

براغ31-05-272019-05-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

روما31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

جاكرتا31-05-272019-05-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-05-272019-05-31ماربیال

مدرید31-05-272019-05-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
كوااللمبور31-05-272019-05-2019والفھرسة

طرابزون31-05-272019-05-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
كوااللمبور31-05-272019-05-2019لھا

امستردام31-05-272019-05-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

660Office OneNote باریس31-05-272019-05-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

برشلونة31-05-272019-05-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

اسطنبول01-06-282019-05-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

تونس06-06-022019-06-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-06-022019-06-06جدة

مسقط06-06-022019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

دبي06-06-022019-06-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
عمان06-06-022019-06-2019والفھرسة

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019ونظم المعلومات

الریاض06-06-022019-06-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

القاھرة06-06-022019-06-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

المنامة06-06-022019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943



بیروت06-06-022019-06-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الكویت06-06-022019-06-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

دبي06-06-022019-06-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
عمان06-06-022019-06-2019لھا

تورنتو07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

سنغافورة07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project لندن07-06-032019-06-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

جنیف07-06-032019-06-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

فیینا07-06-032019-06-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
میونیخ07-06-032019-06-2019واإلنترنت واالتصاالت

براغ07-06-032019-06-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

روما07-06-032019-06-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

جاكرتا07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote ماربیال07-06-032019-06-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

مدرید07-06-032019-06-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

طرابزون07-06-032019-06-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

كوااللمبور07-06-032019-06-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-06-032019-06-07امستردام

باریس07-06-032019-06-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

برشلونة07-06-032019-06-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

اسطنبول08-06-042019-06-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
تونس13-06-092019-06-2019ونظم المعلومات

جدة13-06-092019-06-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

دبي13-06-092019-06-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

عمان13-06-092019-06-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الریاض13-06-092019-06-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

القاھرة13-06-092019-06-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

المنامة13-06-092019-06-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

بیروت13-06-092019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-06-092019-06-13الكویت

دبي13-06-092019-06-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

عمان13-06-092019-06-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

تورنتو14-06-102019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

سنغافورة14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

لندن14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

ة ة ة أ



جنیف14-06-102019-06-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

فیینا14-06-102019-06-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

میونیخ14-06-102019-06-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
براغ14-06-102019-06-2019واإلنترنت واالتصاالت

روما14-06-102019-06-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

جاكرتا14-06-102019-06-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

ماربیال14-06-102019-06-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-06-102019-06-14مدرید

كوااللمبور14-06-102019-06-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
طرابزون14-06-102019-06-2019والفھرسة

كوااللمبور14-06-102019-06-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
طرابزون14-06-102019-06-2019لھا

660Office OneNote امستردام14-06-102019-06-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

باریس14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

648MS-project برشلونة14-06-102019-06-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

اسطنبول15-06-112019-06-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

تونس20-06-162019-06-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

جدة20-06-162019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-06-162019-06-20دبي

عمان20-06-162019-06-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019والفھرسة

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

الریاض20-06-162019-06-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

القاھرة20-06-162019-06-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

المنامة20-06-162019-06-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

بیروت20-06-162019-06-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الكویت20-06-162019-06-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-06-162019-06-20دبي

عمان20-06-162019-06-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019لھا

سنغافورة21-06-172019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

لندن21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project جنیف21-06-172019-06-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

فیینا21-06-172019-06-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

میونیخ21-06-172019-06-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

براغ21-06-172019-06-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
واإلنترنت واالتصاالت

روما2019-06-172019-06-21



جاكرتا21-06-172019-06-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

ماربیال21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote مدرید21-06-172019-06-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

كوااللمبور21-06-172019-06-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

طرابزون21-06-172019-06-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

كوااللمبور21-06-172019-06-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

طرابزون21-06-172019-06-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

امستردام21-06-172019-06-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

باریس21-06-172019-06-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

برشلونة21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
اسطنبول22-06-182019-06-2019ونظم المعلومات

تونس27-06-232019-06-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

جدة27-06-232019-06-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

660Office OneNote دبي27-06-232019-06-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

عمان27-06-232019-06-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الریاض27-06-232019-06-2019والفھرسة

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
القاھرة27-06-232019-06-2019ونظم المعلومات

المنامة27-06-232019-06-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

بیروت27-06-232019-06-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الكویت27-06-232019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

دبي27-06-232019-06-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

عمان27-06-232019-06-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الریاض27-06-232019-06-2019لھا

لندن28-06-242019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

جنیف28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project فیینا28-06-242019-06-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

میونیخ28-06-242019-06-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

براغ28-06-242019-06-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

روما28-06-242019-06-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
جاكرتا28-06-242019-06-2019واإلنترنت واالتصاالت

ماربیال28-06-242019-06-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

مدرید28-06-242019-06-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-06-242019-06-28كوااللمبور

طرابزون28-06-242019-06-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

1040Microsoft كوااللمبور28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة



Excel

طرابزون28-06-242019-06-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

امستردام28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

باریس28-06-242019-06-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

برشلونة28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

اسطنبول29-06-252019-06-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

تونس04-07-302019-06-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

جدة04-07-302019-06-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

دبي04-07-302019-06-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-06-302019-07-04عمان

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019والفھرسة

الریاض04-07-302019-06-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

القاھرة04-07-302019-06-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
المنامة04-07-302019-06-2019ونظم المعلومات

بیروت04-07-302019-06-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

الكویت04-07-302019-06-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

دبي04-07-302019-06-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-06-302019-07-04عمان

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019لھا

الریاض04-07-302019-06-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

جنیف05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

فیینا05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project میونیخ05-07-012019-07-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

براغ05-07-012019-07-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

روما05-07-012019-07-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

جاكرتا05-07-012019-07-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

ماربیال05-07-012019-07-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

مدرید05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote كوااللمبور05-07-012019-07-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

طرابزون05-07-012019-07-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

كوااللمبور05-07-012019-07-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

طرابزون05-07-012019-07-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

امستردام05-07-012019-07-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
باریس05-07-012019-07-2019واإلنترنت واالتصاالت

برشلونة05-07-012019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

اسطنبول06-07-022019-07-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670



الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
لھا

تونس2019-07-072019-07-11

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
تونس11-07-072019-07-2019والفھرسة

جدة11-07-072019-07-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

دبي11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote عمان11-07-072019-07-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الریاض11-07-072019-07-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

القاھرة11-07-072019-07-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المنامة11-07-072019-07-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
بیروت11-07-072019-07-2019ونظم المعلومات

الكویت11-07-072019-07-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

دبي11-07-072019-07-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

عمان11-07-072019-07-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الریاض11-07-072019-07-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

جنیف12-07-082019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

فیینا12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

میونیخ12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project براغ12-07-082019-07-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

روما12-07-082019-07-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

جاكرتا12-07-082019-07-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
ماربیال12-07-082019-07-2019واإلنترنت واالتصاالت

مدرید12-07-082019-07-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

كوااللمبور12-07-082019-07-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-07-082019-07-12طرابزون

كوااللمبور12-07-082019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-07-082019-07-12طرابزون

امستردام12-07-082019-07-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

باریس12-07-082019-07-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

اسطنبول13-07-092019-07-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

تونس18-07-142019-07-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

تونس18-07-142019-07-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
جدة18-07-142019-07-2019ونظم المعلومات

دبي18-07-142019-07-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

عمان18-07-142019-07-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661



Microsoft Access

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

الریاض18-07-142019-07-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

القاھرة18-07-142019-07-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

المنامة18-07-142019-07-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

بیروت18-07-142019-07-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الكویت18-07-142019-07-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

دبي18-07-142019-07-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

عمان18-07-142019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-07-142019-07-18شرم الشیخ

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الریاض18-07-142019-07-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

فیینا19-07-152019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

میونیخ19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

براغ19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project روما19-07-152019-07-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

جاكرتا19-07-152019-07-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

ماربیال19-07-152019-07-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

مدرید19-07-152019-07-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

كوااللمبور19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote طرابزون19-07-152019-07-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

كوااللمبور19-07-152019-07-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

طرابزون19-07-152019-07-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
امستردام19-07-152019-07-2019واإلنترنت واالتصاالت

باریس19-07-152019-07-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
اسطنبول20-07-162019-07-2019والفھرسة

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
اسطنبول20-07-162019-07-2019لھا

تونس25-07-212019-07-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

تونس25-07-212019-07-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

جدة25-07-212019-07-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

دبي25-07-212019-07-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

عمان25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote شرم الشیخ25-07-212019-07-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-07-212019-07-25الریاض

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
القاھرة25-07-212019-07-2019والفھرسة

المنامة25-07-212019-07-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

بیروت25-07-212019-07-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

ة ة أل ة



المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
ونظم المعلومات

الكویت2019-07-212019-07-25

دبي25-07-212019-07-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

عمان25-07-212019-07-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-07-212019-07-25الریاض

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
القاھرة25-07-212019-07-2019لھا

میونیخ26-07-222019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

براغ26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

روما26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project جاكرتا26-07-222019-07-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

ماربیال26-07-222019-07-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
مدرید26-07-222019-07-2019واإلنترنت واالتصاالت

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

طرابزون26-07-222019-07-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

كوااللمبور26-07-222019-07-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

طرابزون26-07-222019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

امستردام26-07-222019-07-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

باریس26-07-222019-07-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

اسطنبول27-07-232019-07-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

اسطنبول27-07-232019-07-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

تونس01-08-282019-07-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

تونس01-08-282019-07-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

جدة01-08-282019-07-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
دبي01-08-282019-07-2019واإلنترنت واالتصاالت

عمان01-08-282019-07-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-07-282019-08-01الدار البیضاء

660Office OneNote الریاض01-08-282019-07-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

القاھرة01-08-282019-07-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
المنامة01-08-282019-07-2019والفھرسة

بیروت01-08-282019-07-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

الكویت01-08-282019-07-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
دبي01-08-282019-07-2019ونظم المعلومات

عمان01-08-282019-07-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel

الدار البیضاء2019-07-282019-08-01



الریاض01-08-282019-07-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

القاھرة01-08-282019-07-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
المنامة01-08-282019-07-2019لھا

براغ02-08-292019-07-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

روما02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

جاكرتا02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

ماربیال02-08-292019-07-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

مدرید02-08-292019-07-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

كوااللمبور02-08-292019-07-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

طرابزون02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

كوااللمبور02-08-292019-07-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

طرابزون02-08-292019-07-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

امستردام02-08-292019-07-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

648MS-project باریس02-08-292019-07-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

اسطنبول03-08-302019-07-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

اسطنبول03-08-302019-07-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-08-042019-08-08تونس

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-08-042019-08-08تونس

جدة08-08-042019-08-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

دبي08-08-042019-08-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

عمان08-08-042019-08-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote الدار البیضاء08-08-042019-08-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الریاض08-08-042019-08-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

القاھرة08-08-042019-08-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

المنامة08-08-042019-08-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
بیروت08-08-042019-08-2019والفھرسة

الكویت08-08-042019-08-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

دبي08-08-042019-08-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

عمان08-08-042019-08-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الریاض08-08-042019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

القاھرة08-08-042019-08-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

المنامة08-08-042019-08-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
بیروت08-08-042019-08-2019لھا

روما09-08-052019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

جاكرتا09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349



648MS-project ماربیال09-08-052019-08-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

مدرید09-08-052019-08-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
كوااللمبور09-08-052019-08-2019واإلنترنت واالتصاالت

طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
كوااللمبور09-08-052019-08-2019ونظم المعلومات

طرابزون09-08-052019-08-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

امستردام09-08-052019-08-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

باریس09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

اسطنبول10-08-062019-08-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

اسطنبول10-08-062019-08-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

تونس15-08-112019-08-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
جدة15-08-112019-08-2019لھا

660Office OneNote تونس15-08-112019-08-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
جدة15-08-112019-08-2019والفھرسة

دبي15-08-112019-08-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
عمان15-08-112019-08-2019واإلنترنت واالتصاالت

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

الریاض15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

القاھرة15-08-112019-08-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

المنامة15-08-112019-08-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

بیروت15-08-112019-08-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الكویت15-08-112019-08-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

دبي15-08-112019-08-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
عمان15-08-112019-08-2019ونظم المعلومات

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

الریاض15-08-112019-08-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

القاھرة15-08-112019-08-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

المنامة15-08-112019-08-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

بیروت15-08-112019-08-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

جاكرتا16-08-122019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

ماربیال16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

مدرید16-08-122019-08-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

كوااللمبور16-08-122019-08-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

طرابزون16-08-122019-08-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

كوااللمبور16-08-122019-08-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

طرابزون16-08-122019-08-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832



648MS-project امستردام16-08-122019-08-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

باریس16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-08-132019-08-17اسطنبول

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-08-132019-08-17اسطنبول

تونس22-08-182019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

جدة22-08-182019-08-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

تونس22-08-182019-08-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

جدة22-08-182019-08-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

دبي22-08-182019-08-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

عمان22-08-182019-08-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

الریاض22-08-182019-08-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-08-182019-08-22القاھرة

المنامة22-08-182019-08-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

بیروت22-08-182019-08-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الكویت22-08-182019-08-2019والفھرسة

دبي22-08-182019-08-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

عمان22-08-182019-08-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الریاض22-08-182019-08-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-08-182019-08-22القاھرة

المنامة22-08-182019-08-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

بیروت22-08-182019-08-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الكویت22-08-182019-08-2019لھا

ماربیال23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project مدرید23-08-192019-08-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
طرابزون23-08-192019-08-2019واإلنترنت واالتصاالت

كوااللمبور23-08-192019-08-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
طرابزون23-08-192019-08-2019ونظم المعلومات

امستردام23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

باریس23-08-192019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

660Office OneNote اسطنبول24-08-202019-08-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

اسطنبول24-08-202019-08-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

تونس29-08-252019-08-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941



جدة29-08-252019-08-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

تونس29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

جدة29-08-252019-08-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

648MS-project دبي29-08-252019-08-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

عمان29-08-252019-08-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019واإلنترنت واالتصاالت

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الریاض29-08-252019-08-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

660Office OneNote القاھرة29-08-252019-08-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-08-252019-08-29المنامة

بیروت29-08-252019-08-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

الكویت29-08-252019-08-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
دبي29-08-252019-08-2019والفھرسة

عمان29-08-252019-08-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019ونظم المعلومات

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الریاض29-08-252019-08-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

القاھرة29-08-252019-08-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-08-252019-08-29المنامة

بیروت29-08-252019-08-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

الكویت29-08-252019-08-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

ماربیال30-08-262019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

مدرید30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

كوااللمبور30-08-262019-08-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

طرابزون30-08-262019-08-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

كوااللمبور30-08-262019-08-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

طرابزون30-08-262019-08-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
برلین30-08-262019-08-2019لھا

امستردام30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

اسطنبول31-08-272019-08-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

اسطنبول31-08-272019-08-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

تونس05-09-012019-09-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

جدة05-09-012019-09-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

تونس05-09-012019-09-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

جدة05-09-012019-09-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

دبي05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

عمان05-09-012019-09-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

أل



الدار البیضاء05-09-012019-09-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الریاض05-09-012019-09-2019واإلنترنت واالتصاالت

القاھرة05-09-012019-09-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote المنامة05-09-012019-09-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-09-012019-09-05بیروت

الكویت05-09-012019-09-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

دبي05-09-012019-09-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

عمان05-09-012019-09-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الریاض05-09-012019-09-2019ونظم المعلومات

القاھرة05-09-012019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

المنامة05-09-012019-09-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-09-012019-09-05بیروت

الكویت05-09-012019-09-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

مدرید06-09-022019-09-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project كوااللمبور06-09-022019-09-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

طرابزون06-09-022019-09-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
كوااللمبور06-09-022019-09-2019والفھرسة

طرابزون06-09-022019-09-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

برلین06-09-022019-09-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
بروكسل06-09-022019-09-2019لھا

امستردام06-09-022019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

اسطنبول07-09-032019-09-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

اسطنبول07-09-032019-09-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

تونس12-09-082019-09-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-09-082019-09-12جدة

تونس12-09-082019-09-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-09-082019-09-12جدة

دبي12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project عمان12-09-082019-09-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019واإلنترنت واالتصاالت

الریاض12-09-082019-09-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

القاھرة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

المنامة12-09-082019-09-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote بیروت12-09-082019-09-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال



الكویت12-09-082019-09-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

دبي12-09-082019-09-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
عمان12-09-082019-09-2019والفھرسة

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019ونظم المعلومات

الریاض12-09-082019-09-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

القاھرة12-09-082019-09-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

المنامة12-09-082019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

بیروت12-09-082019-09-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الكویت12-09-082019-09-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

مدرید13-09-092019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

كوااللمبور13-09-092019-09-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

طرابزون13-09-092019-09-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

طرابزون13-09-092019-09-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

برلین13-09-092019-09-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

بروكسل13-09-092019-09-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
زیورخ13-09-092019-09-2019لھا

اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

اسطنبول14-09-102019-09-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
تونس19-09-152019-09-2019ونظم المعلومات

جدة19-09-152019-09-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
تونس19-09-152019-09-2019واإلنترنت واالتصاالت

660Office OneNote جدة19-09-152019-09-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

دبي19-09-152019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

عمان19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الریاض19-09-152019-09-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

القاھرة19-09-152019-09-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

المنامة19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

بیروت19-09-152019-09-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-09-152019-09-19الكویت

دبي19-09-152019-09-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

عمان19-09-152019-09-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الریاض19-09-152019-09-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670



القاھرة19-09-152019-09-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

المنامة19-09-152019-09-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

بیروت19-09-152019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-09-152019-09-19الكویت

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
مراكش19-09-152019-09-2019لھا

كوااللمبور20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project طرابزون20-09-162019-09-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
طرابزون20-09-162019-09-2019والفھرسة

برلین20-09-162019-09-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

بروكسل20-09-162019-09-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

زیورخ20-09-162019-09-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

اسطنبول21-09-172019-09-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

اسطنبول21-09-172019-09-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

تونس26-09-222019-09-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

جدة26-09-222019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

تونس26-09-222019-09-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

جدة26-09-222019-09-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

عمان26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project شرم الشیخ26-09-222019-09-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

الریاض26-09-222019-09-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

القاھرة26-09-222019-09-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

المنامة26-09-222019-09-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

بیروت26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote الكویت26-09-222019-09-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-09-222019-09-26دبي

عمان26-09-222019-09-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019والفھرسة

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

الریاض26-09-222019-09-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

القاھرة26-09-222019-09-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

المنامة26-09-222019-09-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

بیروت26-09-222019-09-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الكویت26-09-222019-09-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

مراكش26-09-222019-09-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

كوااللمبور27-09-232019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

طرابزون27-09-232019-09-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

كوااللمبور27-09-232019-09-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662



طرابزون27-09-232019-09-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-09-232019-09-27برلین

بروكسل27-09-232019-09-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

زیورخ27-09-232019-09-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
بكین27-09-232019-09-2019لھا

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
اسطنبول28-09-242019-09-2019واإلنترنت واالتصاالت

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
اسطنبول28-09-242019-09-2019ونظم المعلومات

تونس03-10-292019-09-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

جدة03-10-292019-09-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

تونس03-10-292019-09-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

جدة03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

عمان03-10-292019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

648MS-project الریاض03-10-292019-09-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
القاھرة03-10-292019-09-2019واإلنترنت واالتصاالت

المنامة03-10-292019-09-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

بیروت03-10-292019-09-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الكویت03-10-292019-09-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote دبي03-10-292019-09-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

عمان03-10-292019-09-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الریاض03-10-292019-09-2019والفھرسة

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
القاھرة03-10-292019-09-2019ونظم المعلومات

المنامة03-10-292019-09-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

بیروت03-10-292019-09-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الكویت03-10-292019-09-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

مراكش03-10-292019-09-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
الدوحة03-10-292019-09-2019لھا

طرابزون04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-09-302019-10-04كوااللمبور

طرابزون04-10-302019-09-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

برلین04-10-302019-09-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-09-302019-10-04بروكسل

زیورخ04-10-302019-09-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

ة ة أ



بكین04-10-302019-09-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

اسطنبول05-10-012019-10-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

اسطنبول05-10-012019-10-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

تونس10-10-062019-10-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

جدة10-10-062019-10-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

تونس10-10-062019-10-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

جدة10-10-062019-10-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project الدار البیضاء10-10-062019-10-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الریاض10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

القاھرة10-10-062019-10-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
المنامة10-10-062019-10-2019واإلنترنت واالتصاالت

بیروت10-10-062019-10-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

الكویت10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

دبي10-10-062019-10-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-10-062019-10-10عمان

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019والفھرسة

الریاض10-10-062019-10-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

القاھرة10-10-062019-10-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
المنامة10-10-062019-10-2019ونظم المعلومات

بیروت10-10-062019-10-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

الكویت10-10-062019-10-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

مراكش10-10-062019-10-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

الدوحة10-10-062019-10-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

طرابزون11-10-072019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

660Office OneNote كوااللمبور11-10-072019-10-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

طرابزون11-10-072019-10-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

برلین11-10-072019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

بروكسل11-10-072019-10-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-10-072019-10-11زیورخ

بكین11-10-072019-10-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
بانكوك11-10-072019-10-2019لھا

اسطنبول12-10-082019-10-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

اسطنبول12-10-082019-10-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
تونس17-10-132019-10-2019والفھرسة

جدة17-10-132019-10-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

648MS-project تونس17-10-132019-10-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة



جدة17-10-132019-10-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

الریاض17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

القاھرة17-10-132019-10-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

المنامة17-10-132019-10-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
بیروت17-10-132019-10-2019واإلنترنت واالتصاالت

الكویت17-10-132019-10-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

دبي17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote عمان17-10-132019-10-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الریاض17-10-132019-10-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

القاھرة17-10-132019-10-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المنامة17-10-132019-10-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
بیروت17-10-132019-10-2019ونظم المعلومات

الكویت17-10-132019-10-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-10-132019-10-17مراكش

الدوحة17-10-132019-10-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
مسقط17-10-132019-10-2019لھا

كوااللمبور18-10-142019-10-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-10-142019-10-18طرابزون

برلین18-10-142019-10-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

بروكسل18-10-142019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

زیورخ18-10-142019-10-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

بكین18-10-142019-10-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

بانكوك18-10-142019-10-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

اسطنبول19-10-152019-10-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

اسطنبول19-10-152019-10-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

تونس24-10-202019-10-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
جدة24-10-202019-10-2019ونظم المعلومات

تونس24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
جدة24-10-202019-10-2019واإلنترنت واالتصاالت

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

الریاض24-10-202019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

القاھرة24-10-202019-10-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

المنامة24-10-202019-10-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651



بیروت24-10-202019-10-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الكویت24-10-202019-10-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

دبي24-10-202019-10-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

عمان24-10-202019-10-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-10-202019-10-24شرم الشیخ

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

الریاض24-10-202019-10-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

القاھرة24-10-202019-10-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

المنامة24-10-202019-10-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

بیروت24-10-202019-10-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الكویت24-10-202019-10-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

مراكش24-10-202019-10-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

الدوحة24-10-202019-10-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

مسقط24-10-202019-10-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

كوااللمبور25-10-212019-10-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote طرابزون25-10-212019-10-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

برلین25-10-212019-10-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

بروكسل25-10-212019-10-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

زیورخ25-10-212019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-10-212019-10-25بكین

بانكوك25-10-212019-10-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
تورنتو25-10-212019-10-2019لھا

648MS-project اسطنبول26-10-222019-10-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
اسطنبول26-10-222019-10-2019والفھرسة

تونس31-10-272019-10-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

جدة31-10-272019-10-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

تونس31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

جدة31-10-272019-10-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

648MS-project القاھرة31-10-272019-10-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

المنامة31-10-272019-10-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

بیروت31-10-272019-10-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الكویت31-10-272019-10-2019واإلنترنت واالتصاالت

دبي31-10-272019-10-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

عمان31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote شرم الشیخ31-10-272019-10-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-10-272019-10-31الریاض



ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
والفھرسة

القاھرة2019-10-272019-10-31

المنامة31-10-272019-10-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

بیروت31-10-272019-10-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الكویت31-10-272019-10-2019ونظم المعلومات

مراكش31-10-272019-10-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-10-272019-10-31الدوحة

مسقط31-10-272019-10-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

كوااللمبور01-11-282019-10-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

طرابزون01-11-282019-10-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

برلین01-11-282019-10-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

بروكسل01-11-282019-10-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

زیورخ01-11-282019-10-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

بكین01-11-282019-10-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

بانكوك01-11-282019-10-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

تورنتو01-11-282019-10-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
سنغافورة01-11-282019-10-2019لھا

اسطنبول02-11-292019-10-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

اسطنبول02-11-292019-10-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

تونس07-11-032019-11-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

جدة07-11-032019-11-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

تونس07-11-032019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

جدة07-11-032019-11-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

القاھرة07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project المنامة07-11-032019-11-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

بیروت07-11-032019-11-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

الكویت07-11-032019-11-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
دبي07-11-032019-11-2019واإلنترنت واالتصاالت

عمان07-11-032019-11-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-11-032019-11-07الدار البیضاء

660Office OneNote الریاض07-11-032019-11-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

القاھرة07-11-032019-11-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
المنامة07-11-032019-11-2019والفھرسة

بیروت07-11-032019-11-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

الكویت07-11-032019-11-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

مراكش07-11-032019-11-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

الدوحة07-11-032019-11-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

مسقط07-11-032019-11-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117



كوااللمبور08-11-042019-11-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

طرابزون08-11-042019-11-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
برلین08-11-042019-11-2019ونظم المعلومات

بروكسل08-11-042019-11-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

زیورخ08-11-042019-11-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

بكین08-11-042019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-11-042019-11-08بانكوك

تورنتو08-11-042019-11-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

سنغافورة08-11-042019-11-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
لندن08-11-042019-11-2019لھا

اسطنبول09-11-052019-11-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

اسطنبول09-11-052019-11-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-11-102019-11-14تونس

جدة14-11-102019-11-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

جدة14-11-102019-11-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

القاھرة14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

المنامة14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

648MS-project بیروت14-11-102019-11-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الكویت14-11-102019-11-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

دبي14-11-102019-11-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

عمان14-11-102019-11-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote الدار البیضاء14-11-102019-11-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الریاض14-11-102019-11-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

القاھرة14-11-102019-11-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

المنامة14-11-102019-11-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
بیروت14-11-102019-11-2019والفھرسة

الكویت14-11-102019-11-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

مراكش14-11-102019-11-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

الدوحة14-11-102019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-11-102019-11-14مسقط

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
كوااللمبور15-11-112019-11-2019واإلنترنت واالتصاالت

طرابزون15-11-112019-11-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

برلین15-11-112019-11-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
بروكسل15-11-112019-11-2019ونظم المعلومات

زیورخ15-11-112019-11-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

بكین15-11-112019-11-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941



بانكوك15-11-112019-11-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

تورنتو15-11-112019-11-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

سنغافورة15-11-112019-11-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

لندن15-11-112019-11-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
برشلونة15-11-112019-11-2019لھا

اسطنبول16-11-122019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

اسطنبول16-11-122019-11-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

660Office OneNote تونس21-11-172019-11-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
جدة21-11-172019-11-2019والفھرسة

648MS-project جدة21-11-172019-11-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

القاھرة21-11-172019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

المنامة21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

بیروت21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

الكویت21-11-172019-11-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

دبي21-11-172019-11-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
عمان21-11-172019-11-2019واإلنترنت واالتصاالت

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

الریاض21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

القاھرة21-11-172019-11-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

المنامة21-11-172019-11-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

بیروت21-11-172019-11-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الكویت21-11-172019-11-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

مراكش21-11-172019-11-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

الدوحة21-11-172019-11-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

مسقط21-11-172019-11-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

كوااللمبور22-11-182019-11-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

طرابزون22-11-182019-11-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

برلین22-11-182019-11-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

بروكسل22-11-182019-11-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
زیورخ22-11-182019-11-2019ونظم المعلومات

بكین22-11-182019-11-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

بانكوك22-11-182019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-11-182019-11-22تورنتو

سنغافورة22-11-182019-11-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

لندن22-11-182019-11-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
جنیف22-11-182019-11-2019لھا

برشلونة22-11-182019-11-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119



فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access

اسطنبول2019-11-192019-11-23

تونس28-11-242019-11-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

جدة28-11-242019-11-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

جدة28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

المنامة28-11-242019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

بیروت28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project الكویت28-11-242019-11-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

دبي28-11-242019-11-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

عمان28-11-242019-11-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

الریاض28-11-242019-11-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-11-242019-11-28القاھرة

المنامة28-11-242019-11-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

بیروت28-11-242019-11-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
الكویت28-11-242019-11-2019والفھرسة

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
مراكش28-11-242019-11-2019ونظم المعلومات

الدوحة28-11-242019-11-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

مسقط28-11-242019-11-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
طرابزون29-11-252019-11-2019واإلنترنت واالتصاالت

برلین29-11-252019-11-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

بروكسل29-11-252019-11-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

زیورخ29-11-252019-11-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

بكین29-11-252019-11-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

بانكوك29-11-252019-11-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

تورنتو29-11-252019-11-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-11-252019-11-29سنغافورة

لندن29-11-252019-11-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

جنیف29-11-252019-11-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
فیینا29-11-252019-11-2019لھا

برشلونة29-11-252019-11-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

660Office OneNote اسطنبول30-11-262019-11-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

تونس05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

جدة05-12-012019-12-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

جدة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

بیروت05-12-012019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الكویت05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355



648MS-project دبي05-12-012019-12-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

عمان05-12-012019-12-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019واإلنترنت واالتصاالت

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

الریاض05-12-012019-12-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

660Office OneNote القاھرة05-12-012019-12-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-12-012019-12-05المنامة

بیروت05-12-012019-12-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

الكویت05-12-012019-12-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

مراكش05-12-012019-12-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

الدوحة05-12-012019-12-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

مسقط05-12-012019-12-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

كوااللمبور06-12-022019-12-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

طرابزون06-12-022019-12-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
برلین06-12-022019-12-2019والفھرسة

بروكسل06-12-022019-12-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

زیورخ06-12-022019-12-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
بكین06-12-022019-12-2019ونظم المعلومات

بانكوك06-12-022019-12-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

تورنتو06-12-022019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

سنغافورة06-12-022019-12-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-12-022019-12-06لندن

جنیف06-12-022019-12-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

فیینا06-12-022019-12-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
میونیخ06-12-022019-12-2019لھا

برشلونة06-12-022019-12-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

اسطنبول07-12-032019-12-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

تونس12-12-082019-12-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

جدة12-12-082019-12-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

جدة12-12-082019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

الكویت12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

دبي12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

عمان12-12-082019-12-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الریاض12-12-082019-12-2019واإلنترنت واالتصاالت

القاھرة12-12-082019-12-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

أل ة



660Office OneNote المنامة12-12-082019-12-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-12-082019-12-12بیروت

الكویت12-12-082019-12-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

مراكش12-12-082019-12-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
الدوحة12-12-082019-12-2019ونظم المعلومات

مسقط12-12-082019-12-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

648MS-project كوااللمبور13-12-092019-12-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

طرابزون13-12-092019-12-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

برلین13-12-092019-12-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
بروكسل13-12-092019-12-2019والفھرسة

زیورخ13-12-092019-12-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

بكین13-12-092019-12-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

بانكوك13-12-092019-12-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

تورنتو13-12-092019-12-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

سنغافورة13-12-092019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

لندن13-12-092019-12-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

جنیف13-12-092019-12-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

فیینا13-12-092019-12-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

میونیخ13-12-092019-12-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
براغ13-12-092019-12-2019لھا

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-12-092019-12-13برشلونة

اسطنبول14-12-102019-12-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

تونس19-12-152019-12-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-12-152019-12-19جدة

الكویت19-12-152019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

دبي19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project عمان19-12-152019-12-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019واإلنترنت واالتصاالت

الریاض19-12-152019-12-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

القاھرة19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

المنامة19-12-152019-12-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

660Office OneNote بیروت19-12-152019-12-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

الكویت19-12-152019-12-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

مراكش19-12-152019-12-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

الدوحة19-12-152019-12-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

مسقط19-12-152019-12-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

كوااللمبور20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355



طرابزون20-12-162019-12-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

برلین20-12-162019-12-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

بروكسل20-12-162019-12-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
زیورخ20-12-162019-12-2019والفھرسة

بكین20-12-162019-12-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
بانكوك20-12-162019-12-2019ونظم المعلومات

تورنتو20-12-162019-12-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

سنغافورة20-12-162019-12-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

لندن20-12-162019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-12-162019-12-20جنیف

فیینا20-12-162019-12-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

میونیخ20-12-162019-12-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

براغ20-12-162019-12-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
روما20-12-162019-12-2019لھا

برشلونة20-12-162019-12-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

اسطنبول21-12-172019-12-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
تونس26-12-222019-12-2019واإلنترنت واالتصاالت

660Office OneNote جدة26-12-222019-12-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

دبي26-12-222019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

عمان26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

الریاض26-12-222019-12-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

القاھرة26-12-222019-12-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

المنامة26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

بیروت26-12-222019-12-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-12-222019-12-26الكویت

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
مراكش26-12-222019-12-2019والفھرسة

الدوحة26-12-222019-12-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
مسقط26-12-222019-12-2019ونظم المعلومات

كوااللمبور27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project طرابزون27-12-232019-12-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

برلین27-12-232019-12-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

بروكسل27-12-232019-12-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

زیورخ27-12-232019-12-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

بكین27-12-232019-12-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

بانكوك27-12-232019-12-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671



تورنتو27-12-232019-12-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

سنغافورة27-12-232019-12-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

لندن27-12-232019-12-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

جنیف27-12-232019-12-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-12-232019-12-27فیینا

میونیخ27-12-232019-12-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117

براغ27-12-232019-12-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

روما27-12-232019-12-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
جاكرتا27-12-232019-12-2019لھا

برشلونة27-12-232019-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

اسطنبول28-12-242019-12-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

تونس02-01-292020-12-2019إدارة الشبكات والدعم الفني652

جدة02-01-292020-12-2019المھارات الفنیة والتقنیة لإلدارة المواقع اإللكترونیة الحكومیة659

عمان02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل في تأھیل مدیر أمن أنظمة معلومات معتمد349

648MS-project شرم الشیخ02-01-292020-12-2019تخطیط وإدارة المشروعات االحترافیة

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تقنیة المعلومات ودورھا في دعم القرارات اإلداریة651

الریاض02-01-292020-12-2019تطبیق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنیة المعلومات650

القاھرة02-01-292020-12-2019الفكر الحدیث في تطبیقات الحاسب اآللي في إدارة األعمال655

المنامة02-01-292020-12-2019إدارة المشاریع باستخدام تكنولوجیا المعلومات656

بیروت02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل لصیانة أجھزة الحاسب اآللي658

660Office OneNote الكویت02-01-292020-12-2019المھارات المتقدمة في تنظیم األعمال

مراكش02-01-292020-12-2019تكنولوجیا المعلومات والملكیة الفكریة664

الدوحة02-01-292020-12-2019تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة Gis وتطبیقاتھا668

مسقط02-01-292020-12-2019إدارة وھندسة الشبكات لحمایة أنظمة المعلومات671

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمحترفین289

طرابزون03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في أمن وحمایة المعلومات355

فن التعامل مع قواعد البیانات والوصول السریع عبر اإلنترنت661
Microsoft Access2019-12-302020-01-03برلین

بروكسل03-01-302020-12-2019قضایا األمن والحمایة في الحكومة االلكترونیة662

زیورخ03-01-302020-12-2019اإلثبات اإللكتروني وقواعده القانونیة فى عالم اإلنترنت663

ادارة نظم المعلومات المكتبیة، االرشفة االلكترونیة، التوثیق667
بكین03-01-302020-12-2019والفھرسة

بانكوك03-01-302020-12-2019مفاھیم وتقنیات مراجعة وتدقیق نظم المعلومات670

المھارات المتقدمة في التوثیق اإلعالمي واألرشفة اإللكترونیة812
تورنتو03-01-302020-12-2019ونظم المعلومات

سنغافورة03-01-302020-12-2019إدارة مشاریع تقنیة المعلومات832

لندن03-01-302020-12-2019المھارات المتقدمة في الطباعة والنسخ باستخدام الكمبیوتر841

جنیف03-01-302020-12-2019الجداول اإللكترونیة Microsoft Excel للمبتدئین943

فیینا03-01-302020-12-2019بناء ونشر المحتوى الرقمي1012

1040Microsoft البرنامج المتكامل في الجداول اإللكترونیة
Excel2019-12-302020-01-03میونیخ

براغ03-01-302020-12-2019أمن المعلومات والشبكات وطرق حمایتھا1117



روما03-01-302020-12-2019تصمیم، بناء وتطویر المواقع االلكترونیة1118

جاكرتا03-01-302020-12-2019إدارة كوارث أنظمة الحاسبات اآللیة1119

الممارسات الفعالة في اتمتة الخدمات وزیادة استخدام العمالء1137
باریس03-01-302020-12-2019لھا

برشلونة03-01-302020-12-2019إدخال البیانات ومعالجة النصوص941

االعتداء على المعلومات واألنماط المستجدة لجرائم الكمبیوتر654
اسطنبول04-01-312020-12-2019واإلنترنت واالتصاالت




