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دوسة يهبساث انخعبيم يع وعبئم اإلعالو
دوسة دوس انعاللبث انعبيت فٍ بُبء هىَت انًُظًت
دوسة إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت
دوسة أعبنُب حخطُط انحًالث اإلعالَُت وانخشوَدُت
دوسة دوس انعاللبث انعبيت فً صَبدة فعبنُت انًؤحًشاث وانًعبسض
دوسة انعاللبث انعبيت انذونُت وانًشاعى وإداسة عًعت وصىسة انًُظًت
دوسة اإلعالو وانعاللبث انعبيت
دوسة خبُش يعخًذ فٍ انعاللبث انعبيت واإلحُكُج وانبشوحىكىل انشعًٍ وانذونٍ
دوسة حمىق اإلَغبٌ فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانششَعت اإلعاليُت
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دوسة إعخشاحُدُت حىخُه وححفُض وحًكٍُ انعبيهٍُ فٍ انعاللبث انعبيت نبُبء بُئت عًم عبنُت
اندىدة
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دوسة حًُُت انثمبفت اإلعاليُت نهًؤعغبث
دوسة أخصبئٍ عاللبث عبيت يعخًذ
دوسة إداسة انعاللبث انعبيت واإلعالو خالل وعبئم انخىاصم االخخًبعٍ
دوسة يهبساث انكخببت وانخحشَش اإلخببسٌ
دوسة إعخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت انًخمذيت
دوسة دَُبيُكُت انعاللبث انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثت
دوسة انعاللبث انعبيت و اإلعالو بئعخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث
دوسة انًُهح انًخكبيم إلعذاد لُبداث انعاللبث انعبيت واإلعالو
دوسة يهبساث اإلعالو وانعاللبث انعبيت
دوسة انًهبساث اإلعاليُت انًخًُضة و أعبنُب إعذاد انًخططبث اإلعاليُت
دوسة انًهبساث انًخكبيهت نًذساء انعاللبث انعبيت
دوسة إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت
دوسة أعظ إعذاد انًكخب انصحفٍ نذي انًؤعغبث وانًُظًبث
دوسة إعخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انغًعت
دوسة انًهبساث انًخمذيت فٍ انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبج
دوسة إعخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت وانذبهىيبعُت
دوسة حصًُى وحطبُك اإلعخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالو
دوسة إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث
دوسة يهبساث انعاللبث انعبيت وفمب ً نهًُىرج انًبنُضٌ
دوسة انعاللبث انعبيت ويهبساث اإلعالو
دوسة انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبعٍ
دوسة اإلعخشاحُدُبث انًخمذيت نمبدة إداساث ا ْنعاللبث انعبيت واإلعالو
دوسة انمىاعذ انمبَىَُت انحبكًت نهعًـم اإلعـاليً
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دوسة إعخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث فٍ دعى أَشطت انعاللبث انعبيت
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دوسة اإلبخكبس فٍ إعبدة وحُظُى وهُكهت إداسة انعاللبث انعبيت انحذَثت
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دوسة حًُُت انحظ األيٍُ نهشخم انذبهىيبعٍ
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دوسة يهبساث فٍ اإلنمبء وانخىاصم وانخأثُش فٍ يىاخهت اندًهىس
دوسة إخشاءاث اإلحكُج وانبشوحىكىل وانًشاعى ويهبساث انخعبيم يع كببس انشخصُبث وانمبدة
دوسة انخًُض اإلبخكبسٌ نًىظفٍ اإلعخمببل ويذساء انًكبحب األيبيُت وفمب ً نهدىدة انشبيهت
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دوسة انطشق انحذَثت فٍ إداسة انًؤحًشاث وانضُبفت
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دوسة إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت

42

دوسة انًهـــــبساث انًُذاَُـــــت نًىظفٍ انعــــاللبث انعبيــــــــت

43

دوسة أعبعُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل

تنعقد الدورات بالمدن التالية
اإلسكندرية

القاهرة

شرم الشيخ

دبي

جدة

اسطنبول

كوااللمبور

مواعيد إنعقاد الدورات
يناير

 7يناير 2308

 04يناير 2308

 20يناير 2308

 28يناير 2308

فبراير

 4فبراير 2308

 00فبراير 2308

 08فبراير 2308

 25فبراير 2308

مارس

 4مارس 2308

 00مارس 2308

 08مارس 2308

 25مارس 2308

أبريل

 0أبريل 2308

 8أبريل 2308

 05أبريل 2308

 22أبريل 2308

مايو

 6مايو 2308

يونيو

 24يونيو 2308

يوليو

 0يوليو 2308

 8يوليو 2308

 05يوليو 2308

أغسطس

 5أغسطس 2308

 02أغسطس 2308

 26أغسطس 2308

سبتمبر

 2سبتمبر 2308

 9سبتمبر 2308

 06سبتمبر 2308

 23سبتمبر 2308

أكتوبر

 7أكتوبر 2308

 04أكتوبر 2308

 20أكتوبر 2308

 28أكتوبر 2308

نوفمبر

 4نوفمبر 2308

 00نوفمبر 2308

 08نوفمبر 2308

 25نوفمبر 2308

ديسمبر

 2ديسمبر 2308

 9ديسمبر 2308

 06ديسمبر 2308

 23ديسمبر 2308

 22يوليو 2308

 29أبريل 2308

 29يوليو 2308

 33سبتمبر 2308

 33ديسمبر 2308
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