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 ورشة عمل دعوة لحضور

   2013 تطبيقات ميكروسوفت إكسل

 
 عناية األستاذ / مدير التدريب بالشركة

 تحية طيبة وبعد ،،،،،

ورشة  وجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن يعلنا عن بدأ  شركة رينشو للتدريب واالستشارات االدارية تتشرف    

 . (Microsoft Excel 2013 Advanced level) متقدم 2013فى تطبيقات ميكروسوفت إكسل عمل 

وذلك في قاعة  2016اغسطس  31،  29،  24، 22 ايام  إنعقاد الدورة التدريبية يتمعلي أن     

 التاسعةوذلك من الساعة  -التدريب بمبني جمعية مستثمري العاشر من رمضان )الدور الثاني( 

 -جنيها للفرد الواحد 075)ن تسدد رسوم هذه الدورة أ، علما ب عصرا رابعةالصباحا وحتي الساعة 

بمقر جمعية مستثمري العاشر  (شاملة إستراحة قهوة ووجبة غداءوخمسون جنيها سبعمائة فقط 

 لذا نرجو ترشيح من ترونه مناسبا للحضور  01/08/2016من رمضان في موعد غايته 

 مجانا رابعمن شركة واحدة ستكون تكلفة الفرد ال ثالثة افرادوفى حالة ارسال عدد 

 % من قيمة البرنامج 25المستوى المتقدم يتم خصم  فى حالة حجز المستوى االول معملحوظه : 

 لكل متدرب.  حضور ورشة العمل منح شهادة سيتم 

 01281676676 - 372751/015 – 372750/015:  للحجز واألستعالم

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق األحترام والتقدير

 ايمن رضا عبدهللا

 االمين العام
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 ورشة عمل دعوة لحضور

   2013 تطبيقات ميكروسوفت إكسل

 
 الدورة التدريبيةمحتوي 

 

 عصرا 4صباحا وحتى  9اسبوعين من الساعة  ورشة العمل يومى االثنين واالربعاء لمدةمواعيد 

      ص 11:15ص  الى    11:00  مواعيد االستراحة :

 14:00الى  13:00استراحة غداء :      
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