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 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

دتكم، ما  ياأطيب تحياتهاا وتدادير ا لسا-المؤسسة العربية لإلستشارات والتدريب وتطوير اآلداء -ت  ـك  ف  ن  إ  تهدي

 .خالص التمنيات بمزيد من التددم واالزد ار

، كما يشرفنا ان نض   0221للمشاركة على االنشطة التدريبية للعام يادتكم بالدعوة ويسرنا أن نتوجه لس

يشارفنا أباباا خا ا الرتارة الدادماة ، كماا  الرياا بين ايديكم الدورات والبارام  التدريبياة التاى ساتعدد فاى مديناة 

 . في فاعليات البرنام  ل سترادة وتبادا الخبراتجهتكم الموقرة مشاركة منسوبيكم 

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ام ،،وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر
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 الرياض

 شهر فبراير 

   1\12 -21األول  الموعد

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_32

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 2\23 -12 الرياض الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_21

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 2\23 -12 الرياض كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12

 

 

  نوفمبرشهر 

 22\12 -21 ثانيالالموعد 

 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_32

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 11\23 -12 الرياض الرقابة المالية فى االدارات الحكومية 223_03

 

 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_21

 المدة التاريخ المكان النشاط كود
الرســوم 

($) 

 2,500 اسبوعان 11\23 -12 الرياض كشف الفساد فى عقود المشتريات الحكومية 027_12

 

 


