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 7102" األعالو وانعاللبث انعبيت انخطت انخذسَبُت " 

 

 19 انمبهشة انعاللبث انعبيت انذونُت وانًشاسى وإداسة سًعت وصىسة انًُظًت-Mar-17 23-Mar-17 

 ٌ26 يبنُضَب يهبساث انكخببت وانخحشَش اإلخببس-Mar-17 30-Mar-17 

 26 ششو انشُخ أخصبئٍ عاللبث عبيت يعخًذ-Mar-17 30-Mar-17 

 26 انذس انبُضبء اإلسخشاحُدُبث انًخمذيت نمبدة إداساث انْعاللبث انعبيت واإلعالو-Mar-17 30-Mar-17 

 2 دبً إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت-Apr-17 6-Apr-17 

 2 فشاَكفىسث انًهـــــبساث انًُذاَُـــــت نًىظفٍ انعــــاللبث انعبيــــــــت-Apr-17 6-Apr-17 

 2 اسطُبىل اسخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انسًعت-Apr-17 6-Apr-17 

 2 دبً إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت-Apr-17 6-Apr-17 

 9 فُُُب دوس انعاللبث انعبيت فٍ بُبء هىَت انًُظًت-Apr-17 13-Apr-17 

 9 يبنُضَب انطشق انحذَثت فٍ إداسة انًؤحًشاث وانضُبفت-Apr-17 13-Apr-17 

 9 أيسخشداو االعالو وانعاللبث انعبيت-Apr-17 13-Apr-17 

  انًكبحب األيبيُت وفمبً نهدىدة انخًُض االبخكبسٌ نًىظفٍ االسخمببل ويذساء

 انشبيهت
 Apr-17 13-Apr-17-9 يبنُضَب

 16 ببسَس دَُبيُكُت انعاللبث انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثت-Apr-17 20-Apr-17 

 ً16 يبنُضَب انمىاعذ انمبَىَُت انحبكًت نهعًـــــــــم اإلعــــــــــالي-Apr-17 20-Apr-17 

 ٍ23 ششو انشُخ خبُش يعخًذ فٍ انعاللبث انعبيت واألحُكُج وانبشوحىكىل انشسًٍ وانذون-Apr-17 27-Apr-17 

 23 دبً حصًُى وحطبُك اإلسخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالو-Apr-17 27-Apr-17 

 ٌ23 يبنُضَب يهبساث انكخببت وانخحشَش اإلخببس-Apr-17 27-Apr-17 

 23 ششو انشُخ إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت-Apr-17 27-Apr-17 

 23 ششو انشُخ يهبساث اإلعالو وانعاللبث انعبيت-Apr-17 27-Apr-17 

 23 دبً إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت-Apr-17 27-Apr-17 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   
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 23 بُشوث أسبنُب حخطُط انحًالث اإلعالَُت وانخشوَدُت-Apr-17 27-Apr-17 

 ٍ23 فُُُب انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبس-Apr-17 27-Apr-17 

 23 اسطُبىل انًهـــــبساث انًُذاَُـــــت نًىظفٍ انعــــاللبث انعبيــــــــت-Apr-17 27-Apr-17 

 ٌ30 دبً يهبساث انعاللبث انعبيت وفمبً نهًُىرج انًبنُض-Apr-17 4-May-17 

 30 ببسَس إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت-Apr-17 4-May-17 

 30 ششو انشُخ إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت-Apr-17 4-May-17 

 7 انذس انبُضبء انًهبساث انًخكبيهت نًذساء انعاللبث انعبيت-May-17 11-May-17 

 7 فشاَكفىسث انعاللبث انعبيت و اإلعالو ببسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث-May-17 11-May-17 

 7 بُشوث إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت-May-17 11-May-17 

 7 ببسَس حمىق اإلَسبٌ فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانششَعت اإلساليُت-May-17 11-May-17 

 7 ششو انشُخ االعالو وانعاللبث انعبيت-May-17 11-May-17 

 ٌ21 اإلسكُذسَت يهبساث انكخببت وانخحشَش اإلخببس-May-17 25-May-17 

 ٍ21 انمبهشة حًُُت انحس األيٍُ نهشخم انذبهىيبس-May-17 25-May-17 

 21 بُشوث انًهـــــبساث انًُذاَُـــــت نًىظفٍ انعــــاللبث انعبيــــــــت-May-17 25-May-17 

 21 انذس انبُضبء حصًُى وحطبُك اإلسخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالو-May-17 25-May-17 

  اسخشاحُدُت حىخُه وححفُض وحًكٍُ انعبيهٍُ فٍ انعاللبث انعبيت نبُبء بُئت

 عًم عبنُت اندىدة
 Aug-17 17-Aug-17-13 فشاَكفىسث

 13 انمبهشة دوس انعاللبث انعبيت فٍ بُبء هىَت انًُظًت-Aug-17 17-Aug-17 

 3 فشاَكفىسث اسخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت انًخمذيت-Sep-17 7-Sep-17 

 ٍ3 ببسَس حًُُت انحس األيٍُ نهشخم انذبهىيبس-Sep-17 7-Sep-17 

 3 انمبهشة إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت-Sep-17 7-Sep-17 

 ٍ3 اإلسكُذسَت إداسة انعاللبث انعبيت واالعالو خالل وسبئم انخىاصم االخخًبع-Sep-17 7-Sep-17 

 ٍ3 ببسَس إداسة انعاللبث انعبيت واالعالو خالل وسبئم انخىاصم االخخًبع-Sep-17 7-Sep-17 

 3 نُذٌ انًهبساث اإلعاليُت انًخًُضة و أسبنُب إعذاد انًخططبث اإلعاليُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 اإلسكُذسَت اسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث فٍ دعى أَشطت انعاللبث انعبيت-Sep-17 7-Sep-17 

 10 يبنُضَب أسبنُب حخطُط انحًالث اإلعالَُت وانخشوَدُت-Sep-17 14-Sep-17 

 10 يبنُضَب انًهبساث انًخمذيت فٍ انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبج-Sep-17 14-Sep-17 
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 24 أيسخشداو يهبساث فٍ اإلنمبء وانخىاصم وانخأثُش فٍ يىاخهت اندًهىس-Sep-17 28-Sep-17 

 1 فشاَكفىسث حصًُى وحطبُك اإلسخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالو-Oct-17 5-Oct-17 

 8 اإلسكُذسَت إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت-Oct-17 12-Oct-17 

  ٍُفٍ انعاللبث انعبيت نبُبء بُئت اسخشاحُدُت حىخُه وححفُض وحًكٍُ انعبيه

 عًم عبنُت اندىدة
 Oct-17 12-Oct-17-8 ششو انشُخ

 8 أيسخشداو االبخكبس فٍ إعبدة وحُظُى وهُكهت إداسة انعاللبث انعبيت انحذَثت-Oct-17 12-Oct-17 

 22 اإلسكُذسَت أسبسُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل-Oct-17 26-Oct-17 

 22 بُشوث إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث-Oct-17 26-Oct-17 

 22 بُشوث اسخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت وانذبهىيبسُت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 انمبهشة االعالو وانعاللبث انعبيت-Oct-17 26-Oct-17 

 ٍ22 انمبهشة انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبس-Oct-17 26-Oct-17 

 29 أيسخشداو إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث-Oct-17 2-Nov-17 

 29 فشاَكفىسث إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث-Oct-17 2-Nov-17 

 29 فشاَكفىسث يهبساث فٍ اإلنمبء وانخىاصم وانخأثُش فٍ يىاخهت اندًهىس-Oct-17 2-Nov-17 

 ً29 يبنُضَب انمىاعذ انمبَىَُت انحبكًت نهعًـــــــــم اإلعــــــــــالي-Oct-17 2-Nov-17 

 29 ششو انشُخ يهبساث اإلعالو وانعاللبث انعبيت-Oct-17 2-Nov-17 

 5 نُذٌ انعاللبث انعبيت ويهبساث اإلعالو-Nov-17 9-Nov-17 

 12 فُُُب أسس إعذاد انًكخب انصحفٍ نذي انًؤسسبث وانًُظًبث-Nov-17 16-Nov-17 

 12 دبً دوس انعاللبث انعبيت فً صَبدة فعبنُت انًؤحًشاث وانًعبسض-Nov-17 16-Nov-17 

  انخًُض االبخكبسٌ نًىظفٍ االسخمببل ويذساء انًكبحب األيبيُت وفمبً نهدىدة

 انشبيهت
 Nov-17 16-Nov-17-12 نُذٌ

 12 يبنُضَب اسخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انسًعت-Nov-17 16-Nov-17 

 12 يبنُضَب إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث-Nov-17 16-Nov-17 

 12 فُُُب اسخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت انًخمذيت-Nov-17 16-Nov-17 

 26 فشاَكفىسث إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت-Nov-17 30-Nov-17 

 26 فُُُب أسبسُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل-Nov-17 30-Nov-17 

 26 اإلسكُذسَت حًُُت انثمبفت اإلعاليُت نهًؤسسبث-Nov-17 30-Nov-17 
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  اإلساليُتحمىق اإلَسبٌ فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانششَعت  Nov-17 30-Nov-17-26 انمبهشة 

  انخًُض االبخكبسٌ نًىظفٍ االسخمببل ويذساء انًكبحب األيبيُت وفمبً نهدىدة

 انشبيهت
 Dec-17 7-Dec-17-3 دبً

 3 يبنُضَب إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت-Dec-17 7-Dec-17 

 24 نُذٌ حمىق اإلَسبٌ فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانششَعت اإلساليُت-Dec-17 28-Dec-17 

  

    


