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 7102انخطت انخذسيبيت " األداسة وانخطىيش انزاحي " 

 

 19 س انبيضبءاانذ سيكىنىجيت اإلبذاع فً اإلحصبل واالقُبع وكفبئت انخفبوض-Mar-2017 23-Mar-2017 

 26 نُذٌ انًهبساث اإلسخشاحيجيت وانخُظيى وانخخطيظ فً اإلداسة انًكخبيت انحذيثت-Mar-2017 30-Mar-2017 

 26 فشاَكفىسث اسخشاحيجيبث وحكخيكبث انخفبوض ويهبساث اإلقُبع-Mar-2017 30-Mar-2017 

 26 نُذٌ ححقيق اإلبذاع انىظيفي وصيبغت اسخشاحيجيت انخًيض وانخفكيش اإلبذاػي-Mar-2017 30-Mar-2017 

  وحىفيش انىقج وانحذ يٍ انخىحش وخفط اإلجهبد انخُظيًيانًخببؼت  Mar-2017 30-Mar-2017-26 اإلسكُذسيت 

 سي فً ححذيذ األونىيبث وئحخبر انقشاساث ححج انضغىطانخًيض اإلدا  Apr-2017 06-Apr-2017-02 ششو انشيخ 

 09 بيشوث اسخشاحيجيبث وحكخيكبث انخفبوض ويهبساث اإلقُبع-Apr-2017 13-Apr-2017 

 16 أيسخشداو ديُـبييكيــت اإلحصبل انفؼــبل وسيكـىنىجيـت نغـــت انجســـذ-Apr-2017 20-Apr-2017 

 ُـبييكيــت اإلحصبل انفؼــبل وسيكـىنىجيـت نغـــت انجســـذدي  Apr-2017 20-Apr-2017-16 فييُب 

 23 فشاَكفىسث ححقيق اإلبذاع انىظيفي وصيبغت اسخشاحيجيت انخًيض وانخفكيش اإلبذاػي-Apr-2017 27-Apr-2017 

 23 انقبهشة انكفبءة فً انخفكيش اإلسخشاحيجً وححهيم األػًبل وبُبء انؼالقبث-Apr-2017 27-Apr-2017 

 ت انخفبوضسيكىنىجيت اإلبذاع فً اإلحصبل واالقُبع وكفبئ  Apr-2017 27-Apr-2017-23 بيشوث 

 كىنىجيــت اإلحصبل انفؼــبل، انخأثــيش، اإلقُـبع واسـخشاحيجيـبث انخفـبوضيس  Apr-2017 27-Apr-2017-23 بيشوث 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   
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 ً23 انذس انبيضبء سهىكيبث انخًييض ألخالقيبث انؼًم انىظيف-Apr-2017 27-Apr-2017 

 23 بيشوث حؼضيض ػًهيبث اإلحصبل داخم اإلطبس انخُظيًي نهًإسسبث-Apr-2017 27-Apr-2017 

 30 ششو انشيخ انقيبدة يٍ خالل انشؤيت واإلحصبل واإلبذاع-Apr-2017 04-May-2017 

 30 نُذٌ سيكىنىجيت اإلبذاع فً اإلحصبل واالقُبع وكفبئت انخفبوض-Apr-2017 04-May-2017 

 اإلحصبل انفؼــبل وسيكـىنىجيـت نغـــت انجســـذ ديُـبييكيــت  Apr-2017 04-May-2017-30 أيسخشداو 

 ٍ30 دبً ححسيٍ انفؼبنيت اإلداسيت نهًذيشيٍ انخُفزيي-Apr-2017 04-May-2017 

 30 دبً انًهبساث انقيبديت انًخقذيت-Apr-2017 04-May-2017 

 30 يبنيضيب اإلداسة اإلسخشاحيجيت ويخببؼت حُفيز انخطظ-Apr-2017 04-May-2017 

 07 اإلسكُذسيت سبيكىنىجيــت اإلحصبل انفؼــبل، انخأثــيش، اإلقُـبع واسـخشاحيجيـبث انخفـبوض-May-2017 11-May-2017 

 07 فشاَكفىسث انشؤيت اإلسخشاحيجيت : انًببدساث و ححـسيٍ األداء واحخبر انقـشاساث-May-2017 11-May-2017 

 07 اإلسكُذسيت انخًيض اإلداسي فً ححذيذ األونىيبث وئحخبر انقشاساث ححج انضغىط-May-2017 11-May-2017 

 21 أيسخشداو انًُهج انًخكبيم في اسخشاحيجيت كبيضٌ انيبببَيت نهخطىيش انًسخًش-May-2017 25-May-2017 

 21 دبً اإلداسة اإلسخشاحيجيت ويخببؼت حُفيز انخطظ-May-2017 25-May-2017 

 ًهبساث انشخصيتاإلحصبل انفؼبل وان  May-2017 25-May-2017-21 انذس انبيضبء 

 بدساث و ححـسيٍ األداء واحخبر انقـشاساثانشؤيت اإلسخشاحيجيت : انًب  Jul-2017 03-Aug-2017-30 ببسيس 

 13 يبنيضيب انكفبءة اإلداسيت فً ئػبدة انخخطيظ وهُذست َظى انؼًم وححقيق انجىدة انشبيهت-Aug-2017 17-Aug-2017 

 13 اإلسكُذسيت انًخببؼت وحىفيش انىقج وانحذ يٍ انخىحش وخفط اإلجهبد انخُظيًي-Aug-2017 17-Aug-2017 

 بئت انخفبوضسيكىنىجيت اإلبذاع فً اإلحصبل واالقُبع وكف  Sep-2017 07-Sep-2017-03 فييُب 
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 03 انقبهشة انكفبءة اإلداسيت فً ئػبدة انخخطيظ وهُذست َظى انؼًم وححقيق انجىدة انشبيهت-Sep-2017 07-Sep-2017 

 03 أيسخشداو انكفبءة فً انخفكيش اإلسخشاحيجً وححهيم األػًبل وبُبء انؼالقبث-Sep-2017 07-Sep-2017 

 10 ببسيس انكفبءة فً انخفكيش اإلسخشاحيجً وححهيم األػًبل وبُبء انؼالقبث-Sep-2017 14-Sep-2017 

 17 انقبهشة اسخشاحيجيبث وحكخيكبث انخفبوض ويهبساث اإلقُبع-Sep-2017 21-Sep-2017 

 خالل انقيبدة وانخخطيظ وانخىاصم انفؼبلانىسبئم انحذيثت في ئداسة األصيبث ي ٍ  Sep-2017 28-Sep-2017-24 ششو انشيخ 

 24 يبنيضيب األسبنيب انحذيثت نخبسيظ ئجشاءاث َظى انؼًم فً ظم يُهج انجىدة انشبيهت-Sep-2017 28-Sep-2017 

 01 أيسخشداو انًهبساث اإلسخشاحيجيت وانخُظيى وانخخطيظ فً اإلداسة انًكخبيت انحذيثت-Oct-2017 05-Oct-2017 

   انفهشست واألسشفت انشقًيت انًخقذيت وئداسة انًسخُذاث ئنكخشوَيب ( EDMS ) ً01 دب-Oct-2017 05-Oct-2017 

 08 يبنيضيب انًهبساث اإلششافيت انًخقذيت وحؼضيض بيئت انؼًم ببنجىدة وانخًيض-Oct-2017 12-Oct-2017 

 22 فشاَكفىسث اسخشاحيجيبث وحكخيكبث انخفبوض ويهبساث اإلقُبع-Oct-2017 26-Oct-2017 

 سبثحؼضيض ػًهيبث اإلحصبل داخم اإلطبس انخُظيًي نهًإس  Oct-2017 26-Oct-2017-22 بيشوث 

 سة انًسخُذاث ئنكخشوَيب  انفهشست واألسشفت انشقًيت انًخقذيت وئدا  ( EDMS ) 29 يبنيضيب-Oct-2017 02-Nov-2017 

 يق اإلبذاع انىظيفي وصيبغت اسخشاحيجيت انخًيض وانخفكيش اإلبذاػيححق  Oct-2017 02-Nov-2017-29 ببسيس 

 05 دبً اإلداسة اإلسخشاحيجيت ويخببؼت حُفيز انخطظ-Nov-2017 09-Nov-2017 

 12 اسطُبىل اإلداسة اإلسخشاحيجيت ويخببؼت حُفيز انخطظ-Nov-2017 16-Nov-2017 

 12 فشاَكفىسث األسبنيب انحذيثت نخبسيظ ئجشاءاث َظى انؼًم فً ظم يُهج انجىدة انشبيهت-Nov-2017 16-Nov-2017 

 12 يبنيضيب صيبغت وحكىيٍ االسخشاحيجيبث ويخببؼت حُفيزهب وحقييى َخبئجهب-Nov-2017 16-Nov-2017 

 12 سخشداوأي هُذست اإلبذاع واسخشاحيجيبث األػًبل االبخكبسيت-Nov-2017 16-Nov-2017 
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 ٍ12 بيشوث ححسيٍ انفؼبنيت اإلداسيت نهًذيشيٍ انخُفزيي-Nov-2017 16-Nov-2017 

 انىظيفً سهىكيبث انخًييض ألخالقيبث انؼًم  Nov-2017 30-Nov-2017-26 فييُب 

 ٍ26 انقبهشة ححسيٍ انفؼبنيت اإلداسيت نهًذيشيٍ انخُفزيي-Nov-2017 30-Nov-2017 

 26 نُذٌ ديُـبييكيــت اإلحصبل انفؼــبل وسيكـىنىجيـت نغـــت انجســـذ-Nov-2017 30-Nov-2017 

 26 اإلسكُذسيت سيكىنىجيت اإلبذاع فً اإلحصبل واالقُبع وكفبئت انخفبوض-Nov-2017 30-Nov-2017 

  اســــخشاحيجيبث يُـغ انصــشاػـبث وحســـىيـت انُضاػــبث وانخًيض فً انخؼبيم يغ

 انشخصيبث انصؼبت وانؼذائيت
 Dec-2017 07-Dec-2017-03 نُذٌ

 ً03 بيشوث سهىكيبث انخًييض ألخالقيبث انؼًم انىظيف-Dec-2017 07-Dec-2017 

 بساث انقيبديت انًخقذيتانًه  Dec-2017 07-Dec-2017-03 اإلسكُذسيت 

 17 فييُب اإلحصبل انفؼبل وانًهبساث انشخصيت-Dec-2017 21-Dec-2017 

 17 نُذٌ ححقيق اإلبذاع انىظيفي وصيبغت اسخشاحيجيت انخًيض وانخفكيش اإلبذاػي-Dec-2017 21-Dec-2017 

 24 انقبهشة انًهبساث اإلششافيت انًخقذيت وحؼضيض بيئت انؼًم ببنجىدة وانخًيض-Dec-2017 28-Dec-2017 

  اســــخشاحيجيبث يُـغ انصــشاػـبث وحســـىيـت انُضاػــبث وانخًيض فً انخؼبيم يغ

 انشخصيبث انصؼبت وانؼذائيت
 Dec-2017 28-Dec-2017-24 انقبهشة

 24 انذس انبيضبء قيبدة يجًىػبث انؼًم و بُبء سوح انًببدسة وانخًيض-Dec-2017 28-Dec-17 

 


