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 7102" انسكزتاريت وإدارة انًكاتب " انخطت انتذريبيت 

 

 وانتًيز في إدارة أعًال انًكاتب انعهيا انسكزتاريت انعانًيت  Mar-17    30-Mar-17-26   انذر انبيضاء 

 وانتًيز في إدارة أعًال انًكاتب انعهيا انسكزتاريت انعانًيت  Mar-17 30-Mar-17-26 بيزوث 

 26 اإلسكنذريت دورة أيانت انسز وانسكزتاريا-Mar-17 30-Mar-17 

 9 بيزوث دورة أيانت انسز وانسكزتاريا-Apr-17 13-Apr-17 

 9 يانيزيا يهاراث تنظيى وإدارة اإلجتًاعاث وانهجاٌ وإعذاد انًحاضز-Apr-17 13-Apr-17 

  نًذراء انًكاتب انعهيا يهاراث انًزاسى وانسهىك انذبهىياسي  Apr-17 13-Apr-17-9 انقاهزة 

 9 اإلسكنذريت حهىل انتحىيم انزقًي وانًعانجت انفنيت األصىل انتقهيذيت-Apr-17 13-Apr-17 

 23 ننذٌ انتقنياث انزقًيت في انفهزست واألرشفت انًتقذيت-Apr-17 27-Apr-17 

 23 دبى إدارة انًكاتب وانسكزتاريت وفق يعاييز اإلدارة انًتًيزة-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فزانكفىرث انسكزتاريا انتنفيذيت اإلنكتزونيت وإدارة انًكاتب انعهيا-Apr-17 27-Apr-17 

  نًذراء انًكاتب انعهيا يهاراث انًزاسى وانسهىك انذبهىياسي  May-17 25-May-17-21 اإلسكنذريت 

 30 فيينا انبزنايج انًتقذو نهسكزتاريا انتنفيذيت وإدارة انًكاتب اإلحتزافيت-Jul-17 3-Aug-17 

 6 شزو انشيخ إدارة انًكاتب اإلنكتزونيت-Aug-17 10-Aug-17 

 6 أيستزداو انسكزتاريا انتنفيذيت اإلنكتزونيت وإدارة انًكاتب انعهيا-Aug-17 10-Aug-17 

 13 بيزوث افضم يًارساث انسكزتاريا انذكيت واألداء انًتًيز-Aug-17 17-Aug-17 

 10 انقاهزة انتقنياث انزقًيت في انفهزست واألرشفت انًتقذيت-Sep-17 14-Sep-17 

 17 بيزوث يهاراث تنظيى وإدارة اإلجتًاعاث وانهجاٌ وإعذاد انًحاضز-Sep-17 21-Sep-17 

 17 انقاهزة دورة أيانت انسز وانسكزتاريا-Sep-17 21-Sep-17 

 24 شزو انشيخ صياغت وكتابت انًخاطباث اإلداريت وانزسًيت وانتقاريز-Sep-17 28-Sep-17 

 24 انقاهزة افضم يًارساث انسكزتاريا انذكيت واألداء انًتًيز-Sep-17 28-Sep-17 

 منتجع التدريب الدولى
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 1 يانيزيا صياغت وكتابت انًخاطباث اإلداريت وانزسًيت وانتقاريز-Oct-17 5-Oct-17 

 8 شزو انشيخ انبزنايج انًتقذو نهسكزتاريا انتنفيذيت وإدارة انًكاتب اإلحتزافيت-Oct-17 12-Oct-17 

  ٌوإعذاد انًحاضزيهاراث تنظيى وإدارة اإلجتًاعاث وانهجا  Oct-17 26-Oct-17-22 دبى 

 22 يانيزيا إدارة انًكاتب وانسكزتاريت وفق يعاييز اإلدارة انًتًيزة-Oct-17 26-Oct-17 

  نًذراء انًكاتب انعهيا يهاراث انًزاسى وانسهىك انذبهىياسي  Nov-17 9-Nov-17-5 شزو انشيخ 

  نًذراء انًكاتب انعهيا يهاراث انًزاسى وانسهىك انذبهىياسي  Nov-17 16-Nov-17-12 انقاهزة 

 وانتًيز في إدارة أعًال انًكاتب انعهيا انسكزتاريت انعانًيت  Nov-17 30-Nov-17-26 أيستزداو 

  نًذراء انًكاتب انعهيا يهاراث انًزاسى وانسهىك انذبهىياسي  Nov-17 30-Nov-17-26 انقاهزة 

 3 انذر انبيضاء انبزنايج انًتقذو نهسكزتاريا انتنفيذيت وإدارة انًكاتب اإلحتزافيت-Dec-17 7-Dec-17 

 وانتًيز في إدارة أعًال انًكاتب انعهيا انسكزتاريت انعانًيت  Dec-17 7-Dec-17-3 اإلسكنذريت 

 جت انفنيت األصىل انتقهيذيتحهىل انتحىيم انزقًي وانًعان  Dec-17 21-Dec-17-17 انقاهزة 

 نًنظىيت انتًيز واالبذاع نًذراء انًكاتب وانسكزتاريت انتنفيذيت اإلدارة انًتقذيت  Dec-17 28-Dec-17-24 دبى 

     


