
 تعاون سلطان مع جهات حكو��مية في ال���عديد من املجاال��تر جامعة األ��مي

 

 

 

 املو���ضو����ع ال����جهة

 ) مرفق ( تعزيز التعاون األكاديمي والمهني  )SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) 

) البحث العلميالمنح الدراسية و تعزيز التعاون في مجاالت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية
 مرفق (

 ) مرفق ( التعاون بين الجهتين في دعم قطاع االستثمار  غرفة الرياض

 ) مرفق )مبادرات في الشراكة االجتماعية  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 )مرفق (تدريب وتطوير  وزارة الدفاع ممثلة بقوة الصواريخ االستراتيجية

 تدريب وتطوير بالدفاع الجويوزارة الدفاع ممثلة 

 تدريب وتطوير وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية

 تدريب وتطوير وأبحاث وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية

وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البحرية الملكية 
 السعودية

 تدريب وتطوير 

 تدريب وتطوير  وزارة الداخلية

 ) مرفق ( تدريب وتطوير الصغيرة والمتوسطةالهيئة العامة للمنشئات 

 ) مرفق ( تدريب وتطوير الهيئة العامة للطيران المدني

 تدريب وتطوير وزارة التعليم

 تدريب وتطوير شركة سابك

PSU Cooperation with Agencies
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Board of Grievance Editorial Committee



GACA Training



General Secretariat for the Board of Directors



Human Rights Commission



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2020 ابتكلل ليو�دال ضيار��ال ضر��عم ةز��ائج ةنلج سيئر  

ميو�سقال انميلس نب دممح .د                 

 

 

        ةر����قو���ملا                                                                                                                                           ي شايعال مساقلب ةدر��و د. ةداع�����س

:دعب امأ ،هتا��كر��بو هتحمر��و مكيلع هللا مال�����������س        

رميكحتل مكتحش  باتكلل يلو��دال�� ضاير����ال�� ضر����عم ةز����ئاج ةنجل نإف  1441 / ه2020 دق ، م

:ينيالتال ينباتكال 

 "اتمو�لعلما ةر��و��ث ر��صع يف ةيدو��عسال ةمعانال ةو��قال :ةماعال ةيسامو�لبدال" -

 جذو�منأ بيو�لال :ةيلو�دال ةيدو��عسال اتقالعال"Bًا" -

 و���اجتت ال�� ةدم يف ةجيتنال��ب انتافا و��مب او���لضفتت نأ نيلمآ ،ميكحتال�� جذو��من عم خسنال�� مك�ل قفر����نز.مايأ ةر����شع    

.مك��اطخ ددس^ي نأ هللا نيلئاس ،مكنو��اعت ليمج مك�ل ر����كشن     

.هتاكر����بو هللا ةمحر���و��� مكيلع مال��سال��و       

                                                                 

       

 

Ministry of Culture



Ministry of Defense Training



Ministry of Human Resources Cooperation



Monshaat



Regional Council Nomination



Riyadh Chamber 2016 Cooperation



SOPCA Cooperation



Sultan bin Abdulaziz Al Saud Charitable Foundation Agreement
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