
جديد مكتبة مركز المعلومات

آفاق الحوار في فكر الملك عبدالعزيز بن آل سعود
د. محمد بن عبداهلل الشويعردار النشر
1432هـ سنة النشر
مادة علمية متميزة، و تجليل واقعيا لتاريخ موضوع الكتاب

الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل

معيار المساهمات االجتماعية في خدمة النخيل و التمور
المركز الوطني ألبحاث النخيل و التمور باألحساء دار النشر
2013م سنة النشر
ابحاث النخيل موضوع الكتاب

الكتاب االحصائي السنوي 1432هـ 1433هـ 
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1432 - 1433هـ سنة النشر
اإلحصاءات موضوع الكتاب

الكتاب االحصائي السنوي 1433
وزارة الشئون البلدية و القروية دار النشر
1433هـ سنة النشر
الخالصة االحصائية لعام 1433هـ موضوع الكتاب

 NEWS LETTER OF SAUDI EXPORT PROGRAM
The Saudi export program دار النشر
2013م سنة النشر
SAUDI EXPORT موضوع الكتاب

نشرة برنامج الصادرات السعودية  
 الصندوق السعودي للتنميةدار النشر
2013مسنة النشر
اخبار برنامج الصادرات موضوع الكتاب

الرقم القياسي للتكلفة المعيشة 
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات  دار النشر
1434هـ سنة النشر
اإلحصاءات موضوع الكتاب

  OMAN INDUSTRIAL DIRECTORY 2013 دليــل عمان الصناعي
غرفة تجارة و صناعة عمان دار النشر
1434هـ سنة النشر
دليل الصناعي موضوع الكتاب

 QATAR BANKING & FINANCE 2013-2014
دليل قطر المصرفي و المالي 

PRIMEDIA دار النشر
2013مسنة النشر
ARAB BANKING FINANCE DIRECTORY موضوع الكتاب

 BANKS IN BAHRAIN 2013 دليل بنوك البحرين
PRIMEDIA دار النشر
2013مسنة النشر
ARAB BANKING FINANCE DIRECTORY موضوع الكتاب

 Indonesian News Letter
سفارة اإلندونيسية دار النشر
1433هـسنة النشر
الســفارة موضوع الكتاب مــن  تصــدر  االقتصاديــة  النشــرة 

 Commercial News اإلندونيسية

)تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم( أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج 
التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

المناقصات والمزايدات الحكومية

ايطالي��ا- خط��وط التعبئ��ة والتغلي��ف كاملة لم��واد الصيدلة 
   complete packaging lines االكلينيكية و المواد الغذائية

 .Universal Pack S.r.lاالسم

ايطالياالدولة

Via Vivare, 425 47842 San Giovanni in Marignano )Rn( Italy العنوان

 390541/955276+هاتف

 390541/955400+:فاكس

e-mail info@universalpack.it

http://www.universalpack.itالموقع

آالت تعبئة صناعية -)مواد غذائية( من ايطاليا  

FMT S.R.L. Manufacturing plant االسم

ايطاليا الدولة

Strada Cisa, 111 43045 Riccò)PR(Italy العنوان

00390521304305هاتف

 00390521304055فاكس

e-mail info@fmt.it

اسبانيا- معدات - مساج مائي 

- STAUER INDUSTRY - SHOWER CABIN االسم
 WHIRLPOOL - AIRPOOL COMPONENTS

إسبانيا  الدولة

 Pol. Ind. La Mezquita, Nave Pol. Ind. La Mezquita, Naveالعنوان
305-B 12600 La Vall d’Uixò - Castellón )España( 

 0034964652855هاتف

e-mail export@stauer.es

http://stauer.esالموقع

اسبانيا- غرف حمام، أثاث وإكسسوارات - مغاسل - خالط الدش 

 Cerámicas Gala S.Aاالسم

إسبانيا  الدولة

 Ctra. Madrid-Irún, 244,Ctra. Madrid Irún, Km 244العنوان
09080 Burgos 

  947474100الهاتف

 947474103الفاكس

e-mailinfo@zamzamatraders.com 

www.facebook.com/gala.banoالموقع

فرنسا- استيراد و تصدير - وصالت بالستيكية لألنابيب والخراطيم  

NICOLL RACCORDS PLASTIQUES االسم

فرنسا الدولة

Rue Pierre Et Marie Curie, BP 10966 49309 ,Cholet Cedex العنوان

 0033241637383الهاتف

 0033241637384الفاكس

http://www.nicoll.frالموقع

التشيك- األدوات الصحية ) مقاعد تواليت -رقائق بالستيكية (

Plast Brno, spol. s r.o االسم

جمهورية التشيك   - Jarní 42614 00 Brnoالعنوان

 420545215497الهاتف

  420545242466الفاكس

e-mailinfo@plastbrno.cz 

www.zlab.cz الموقع

الفرص التجارية االستثمارية
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المناقصات الحكومية التشيك- األدوات الصحية )حمامات األكريليك (  

VAGNERPLAST SPOL. S.R.O االسم

جمهورية التشيك الدولة

VAGNERPLAST spol. s r.o العنوان

03781600420312 الهاتف

e-mail info@vagnerplast.cz

http://www.vagnerplast.czالموقع

ب��ول��ن��دا - تجارة لحوم البقر البولندية طازجة ومجمدة 

 Mokobody Sp.z.o.oاالسم

Poland  الدولة

,ul. Zielona 4 08-124 Mokobody woj. mazowieckie العنوان
 Poland

 48256411549الهاتف

 48256418217الفاكس

e-mail Damiank1803@gmail.com

شاي األعشاب و الفواكه - شاي خشن - شاي اخضر من سيرالنكا 

Mlesna )Ceylon( Ltd االسم

سيرالنكا - Colombo 7العنوان

0094113696348 الهاتف

94113697358 الفاكس

http://www.mlesnateas.comالموقع

منتجات زراعية و مزارع جمهورية التشيك  

SEED SERVICE   s.r.o االسم

جمهورية التشيك الدولة

 Vysoké Mýto Rokycanova 114/IV 01 566العنوان

404654220403 الهاتف

4204654220420 الفاكس

e-mail seedservice@seedservice.cz

http://www.seedservice.cz الموقع

لرجال االعمال السعوديين, تأسيس مشاريع زراعية مشتركة في 
بيالروسيا )خصخصة مجمعات في منطقة منسيك(

Minsk Government االسم

بيالروسيا الدولة

 Belarus -Minskالعنوان

00375173270307 الهاتف

00375173272415 الفاكس

e-mail Ves_minsk@tut.by

زيت الزيتون من ليبيا 

شركة بحر السماح االسم

ليبيا الدولة

 شارع جمال عبدالناصرالعنوان

00218237628111 الهاتف

00218237624510 الفاكس

e-mail brr.assamah@gmail.com

تمديد موعد منافسة تأمين عدد ) 15( سيارة دفع 
رباعي لإلدارة العمليات و الطواري  

جهة المناقصة: أمانة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/25هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/26هـ  

تأمين و غ��رس النخيل م��ع تجهي��ز المواقع في 
مواقع متفرقة بمدينة بريدة 

 جهة المناقصة: أمانة القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/1هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/2هـ  

تفريغ بحيرات سيول شرق مدينة بريده 
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/2هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/3هـ  

عقد تشغيل و صيانة السدود بمنطقة القصيم 
جهة المناقصة: مياه القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/2هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/3هـ  

مباش��رة و صيان��ة مواق��ع بالغات ط��واري أمانة 
منطقة القصيم 

جهة المناقصة: أمانة القصيم  
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/2هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/3هـ  

تأهيل مبنى المجمع الثاني برياض الخبراء و انشاء 
صالة بمدرسة سلطان بن سلمان بالدليمية 

جهة المناقصة: تأهيل و تأمين وســائل الســالمة لمدرسة ابو 
عمرو البصرى برياض الخبراء  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/25هـ  

الصيان��ة و النظاف��ة و التش��غيل الغي��ر طب��ى 
لمستشفى الرس الجديد
جهة المناقصة: صحة القصيم  

قيمة النسخة: 1000ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/22هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/23هـ 

التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالمنشآت 
الصحية بمنطقة القصيم 

جهة المناقصة: صحة القصيم  
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/22هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/23هـ  

الصيان��ة و التش��غيل الغي��ر طبى لمستش��فى و 
الصيانة الطبية لمستشفى الملك فهد التخصصي 
و مركز األمير سلطان لطب و جراحة القلب القصيم 

جهة المناقصة: صحة القصيم  
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/1هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/1/2هـ  

تأهيل و تأمين وسائل السالمة لالبتدائية الثالثة 
و مبن��ى التربية الفكرية برياض الخبراء و أنش��اء 

صالة بثانوية عيون الجواء 
جهــة المناقصــة: اإلدارة العامــة للتربيــة والتعليــم بمنطقة 

القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/24هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/25هـ  

تأهيل و تأمين وسائل السالمة لمدرسة أبو عمرو 
البصرى برياض الخبراء 

جهــة المناقصــة: اإلدارة العامــة للتربيــة والتعليــم بمنطقة 
القصيم  

قيمة النسخة: 500  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/25هـ  

تأهيل مبنى مجمع الس��حابين و أنشاء صالة بمدرسة 
الصلبية 

جهة المناقصة: اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/24هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/12/25هـ  

تأهيل و تأمين وسائل السالمة لمتوسطة 25 و ثانوية 
الرابعة ببريدة و أنشاء صالة بالمتوسطة 22 

جهــة المناقصــة: اإلدارة العامــة للتربيــة والتعليــم بمنطقة 
القصيم  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/25هـ  

دورة ... التجميل الشامل
االتصال على هاتف رقم 3855000 تحويلة 112

أو عبر الرابط التالي: 

مقدمة

دورة تق���دم أل���وان الفن���ون التجميلي���ة الت���ي الغن���ى للم���رأة 
العصرية عنها فهي تخرج فتيات متخصصات في:

المكياج والشعر. -
البشرة والعناية بالمرأة. -

الهدف من الدورة:

تدريب الفتيات على فن التجميل واتقان أصوله المختلفة. -
تأهيل الفناة وتعليمها االعتماد على النفس في التجميل  -

الذاتي وغيره.
إثراء قاعدة المستفيدات من التدريب وتأمين خبرة وتدريب  -

لهن في المركز.
إيجاد متخصصات سعوديات في فن التجميل. -
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التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية 
الغرفة التجارية ال�شناعية

مبنطقة الق�شيم - اإدارة الت�شويق 
هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference
التصنيف

Trade Show Classifications
تاريخ المعرض

Date of Event
مكان إقامة المعرض / البلد

Country / Place of Events
المنظمون

Organizer

تطوير البنية االساسية و المشاريع الصناعية سلطنة عمان- معرض للبنية األساسية 
سلطنة عمان 30 سبتمبر- 3 اكتوبر 2013المختلفة 

مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان
 Fair organizer

oiecoman@omantel.net.om

مشاريع القطاعات التنموية التي تديرها سيدات الرياض- معرض االسر المنتجة 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 30 سبتمبر- 5 اكتوبر 2013وشابات رائدات في مجال منتجاتهن . 

والمعارض 
غرفة الرياض

http://www.riyadhchamber.com

االمارات- معرض الشرق األوسط لسفن العمليات 
30 سبتمبر- 2 اكتوبر 2013األعمال البحرية واألعمال البحرية 

االمارات العربية المتحدة 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

والفعاليات

 Fair organizer
http://www.middleeastworkboats.com

الحلويات والوجبات الخفيفة اوكرانيا- معرض حلويات 
اوكرانيا 2 - 4 اكتوبر 2013والمعجنات واآليس كريم

Ukraine, Kiev

 Fair organizer
 sweets@acco.kiev.ua

http://sweetsexpo.com.ua/en

2 - 4 اكتوبر 2013عدد من دور النشر والدول المشاركة فيه مدريد- المعرض الدولي للكتاب 

إسبانيا 
 Pabellon6de ferla de

 Madrid-liber28042 madrid-
 espana/spain

Fair organizer
liber@ifema.es 

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/International/
Department-of-Public-exhibition...

كندا- معرض االستثمار و االمتياز التجاري
 Business Franchise & Investment Expo

ومنــح  العقــاري،  االســتثمار  والتســويق،  مبيعــات 
االمتيــازات والمستشــارين الفنييــن تقديــم امتياز 

والفرص التجارية. 
5 - 6 اكتوبر 2013

كندا  
 The Business تورونتو، كندا

 Exchange Corp

  Fair organizer
http://www.franchiseshow.biz

8 - 10 اكتوبر 2013صناعات النفط والغاز الكويت- مؤتمر ومعرض للنفط والغاز 
الكويت 

صالة معرض الكويت الدولي 
القاعة رقم 4

Fair organizer 
info@kif.net 

http://www.kif.net/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=56&Itemid=173&la...

115 دولة - عدد دور النشر المتوقع مشاركته المانيا- معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 
ألمانيا 9 - 13 اكتوبر 73002013 دار نشر 

Frankfurt فرانكفورت

 Fair organizer
info@book-fair.com www.buchmesse.de

http://de.mohe.gov.sa/arabic/pages/default.aspx

بانكوك- معرض بانكوك للكهرباء و اإللكترونيات 
 Bangkok Electric & Electronics 2013

األجهزة المنزلية، واألجهزة السمعية والبصرية، 
وتكنولوجيا المعلومات و اإلضاءة، الصناعية وقطع 

غيار واكسسوارات 
9 - 11 اكتوبر 2013

تايالند 
مركز المعارض بانكوك للتجارة 

الدولية

  Fair organizer
 tidep@ditp.go.th

http://www.bangkok-electricfair.com

 Metalex Vietnam 2013 -اآلالت واألدوات وحلول تشغيل المعادن للحصول فيتنام
10 - 12 اكتوبر 2013على ترقية اإلنتاج.

فيتنام 
مركز المؤتمرات سايغون 

)SECC(، مدينة هو تشي منه

 Fair organizer
 enquiry@reedexpo.co.uk

http://www.metalexvietnam.com

ماليزيا 11 - 12 اكتوبر 2013معارض تجاريةماليزيا- المؤتمر الدولي بمدينة كوااللمبور
قاعة المؤتمرات - كوااللمبور

 Fair organizer
 secretrait@geskualalumpur2013.org
http://www.geskualalumpur2013.com

إندونيسيا- مؤتمر أنشطة تحديث الشرق األوسط 
Fair organizer إندونيسيا - مدينة يوغياكرتا12 - 14 اكتوبر 2013للتجارة واالستثمار2013م

indra.indragiri@yahoo.com

الصين- معرض كانتون لالستيراد والتصدير 
 CANTON FAIR - CHINA EXPORT AND

IMPORT FAIR 2013

االلكترونيات واألجهزة الكهربائية المنزلية ، 
15 - 27 اكتوبر 2013السيارات وقطع الغيار واآلالت. 

جمهورية الصين الشعبية 
 CHINA

الصين – غوانزهو – مجمع باتشو

 Fair organizer
 info@cantonfair.org.cn

http://www.cantonfair.org.cn

إندونيسيا- معرض التجارة 28
28th Trade Expo Indonesia

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح بين 
16 - 20 اكتوبر 2013الصناعية والتعدين والزراعة إلى القطاعات الحرفية 

إندونيسيا  
مدينة المعارض جاكرتا، 

كيمايوران واندونيسيا

 Fair organizer
مالحظات: يعتبر معرض قوانغ تشو بتجارة اإلستراد والتصدير 

مالحظات: يوجد لدينا برنامج المعارض التجارية التي ستقام على 
فى جكارتا / اندونيسيا للعام 2013م.

 tradexpoindonesia@kemendag.go.in
http://www.tradexpoindonesia.com

اوزبكستان- المعرض الدولي للقطن
International Uzbek Cotton and Textile Fair  طاشقند - اوزبكستان16 - 17 اكتوبر 2013انتاج قطنيات

 Fair organizer 
 secretary@mfer.uz      -      cotton@mfer.uz

http://www.mfer.us

المانيا- المعرض الدولي لطب األسنان
 International dental exhibition BDTA Dental

Showcase
ألمانيا - 17Birmingham - 19 اكتوبر 2013أحدث األدوات و األبحاث و األجهزة لطب األسنان 

Fair organizer
 info@vddi.de

http://www.vddi.de

الفلبين- المعرض العالمي للهدايا و األدوات المنزلية 
 MANILA FAME و الديكور و األثاث المنزلي و األزياء

2013

المعرض الدولي ألجهزة واألدوات المنزلية ولوازم 
الفنادق والمطاعم والمشافي ... المعرض الدولي 
لأللبسة واألقمشة واألزياء الجاهزة وإكسسواراتها 

مركز للمعارض و المؤتمرات 17 - 20 اكتوبر 2013
SMX بمانيال بالفلبين

  Fair organizer
 manilafame@citem.com.ph
http://www.manilafame.com

تايوان- معرض تايبية الدولي للسفر
Taipei International Travel Fair 2013تايوان - تايبيه18 - 21 اكتوبر 2013السياحة والسفر

  Fair organizer
 contact@www.taipeiitf.org.tw

http://www.taipeiitf.com

Oil & Gas 2013 22 - 24 اكتوبر 2013الخدمات والتصنيع بقطاع النفط والغاز اوكرانيا- النفط و الغاز
اوكرانيا 

 International Exhibition
Centre

  Fair organizer
 info@exposervice.kiev.ua
http://exposervice.com.ua

اليابان- المعرض الدولي للهندسة الطبية، والصحة، 
والصيدلة ولمعدات الرعاية الطبية

 Hospex Japan2013 

معرض HOSPEXاليابان بالتزامن مع مؤتمر 
اليابان 23 - 25 اكتوبر 2013الرعاية الصحية من جمعية الهندسة من اليابان.

  Fair organizer
  hospex@convention.jma.or.jp

http://www.jma.or.jp/hospex

معرض الكويت الدولي23 - 27 اكتوبر 2013بيع وشراء المعدات الثقيلة.الكويت- معرض التخييم والمعدات الحديثة
القاعة رقم 7 

مركز للمعارض في الكويت   
  info@kif.net

http://www.kif.net

النوع مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مالبس نسائية جاهزة03 / 11 / 2013حتى 21 / 09 / 2013%50إلى%15مؤسسة نفيسه جمل الكاف للتجارة المالبس

عبايات وجالبيات06 / 10 / 2013حتى 07 / 09 / 2013%70إلى%20الشركة الفريده للوكاالت التجاريه
اثاث منزلي10 / 10 / 2013حتى 31 / 08 / 2013%60إلى%15شركة راحتكم التجارية المحدودة

احذيه وشنط وجلديات20 / 10 / 2013حتى 07 / 09 / 2013%50إلى%40مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية
مالبس جاهزة27 / 09 / 2013حتى 31 / 08 / 2013%50إلى%50مؤسسة ابراهيم محمد باعقيل للمالبس الجاهزة

فضيات معادن ثمينة واحجار كريمة26 / 10 / 2013حتى 12 / 09 / 2013%40إلى%30مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة
مالبس جاهزة واقمشة وعطورات واكسسوارات25 / 10 / 2013حتى 13 / 09 / 2013%70إلى%30فرع شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجاره

شركة نهج الخيال التجارية
احذيه شنط مالبس اكسسوارات اجهزة 14 / 10 / 2013حتى 16 / 09 / 2013%50إلى%20 لصاحبها فهد عبدالرحمن المديهش

كهربائية اجهزة حاسب
القارب الصغير لبيع مالبس االطفال لصاحبها احمد 

مالبس اطفال15 / 10 / 2013حتى16 / 09 / 2013%70إلى%30سليمان الدبيخي

عزيزي رجل األعمال: 

الصناعي���ة  التجاري���ة  الغرف���ة  يس���ر 
لك���م  ت���زف  أن  القصي���م  بمنطق���ة 
وزارة  ف���رع  مكت���ب  افتت���اح  خب���ر 
الخارجية بالقصيم وس���وف يستقبل 
المراجعي���ن اعتبارا من ي���وم الثالثاء 

1434/11/18ه� بمقر الغرفة ببريده

في ظل السعي لتطوير الخدمات المقدمة لمنتسبي غرفة القصيم تم تحديث وتطوير بوابة خدمات المشتركين 

www.online.qcc.org.sa على االنترنت ) الخدمات االلكترونية( على الرابط

لتقديم الخدمات التالية بعد التسجيل في الخدمة:

1- االطالع على معلومات المشترك.             2- االطالع على العمليات ) التجديدات والتصديقات(

3- تقديم طلب ترخيص تخفيضات.             4- تقديم طلب ترخيص مس���ابقات.

5- تقديم طلب اصدار شهادة اعادة تصدير.                       6- تحديث بيانات االتصال.

7- تجديد االشتراك عبر خدمة سداد ) سيتم تفعيلها نهاية العام بعد االنتهاء من الربط مع وزارة التجارة وسداد(.

مرك�ز  مكتب�ة 

لمع��لوم�ات ا

ت  قص���ا لمنا ا

وال���م���زاي���دات 

ال���ح���ك���وم���ي���ة

ال�����م�����ع�����ارض 

ال����م����ح����ل����ي����ة 

وال�����دول�����ي�����ة

ال�������������ف�������������رص 

ال������ت������ج������اري������ة 

واالستثمارية

ال���ت���ص���ف���ي���ات 

لتخفيضات وا

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة
3 أيامالتخطيط االستراتيجي

غرفة 
القصيم

21 - 09 - 2013م
28 - 09 - 2013م3 أيامصناعة القائد االداري المبدع وانماط القيادة وكيفية التعامل معها .

19 - 10 - 2013م5 أيامدورة اعمال السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب
26 - 10 - 2013م3 أيامإدارة الوقت بين االنجاز والمتابعة


