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احمد الحوفً           
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اخصائً حاسب ألً              

     فنً حاسب ألً
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تكنولوجٌا المعلومات:                        مجال الـتدرٌب 2020 / 2019خطــة التـدرٌب للعـام المـالـً  
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التكلفهموقف اعتماد المدربعدد المشاركٌنالـتـارٌـــخ

الوظٌفة

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالبحيرة 
 قطاع الموارد البشرية واإلدارية 

 اإلدارة العامة للتدريب

 تدريب( 3) نموذج
 /     /بتاريخ     ( 1)رقم اإلصدار 

 تدريب ( 1) إجراء :المرجعية 


