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، وذلك لمدة  UNDPة اإلنمائى وبرنامج األمم المتحد CIDAاإلدارية، والمدعم من هيئة التنمية الدولية الكندية 

(.  وقد تضمن ذلك المشاركة فى إعداد ورشة عمل "اإلصالح اإلدارى 1995أربعة أشهر )يوليو ـ أكتوبر 
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ADNOC ، دائرة التنظيم واإلدارة بأبو ظبى(.   

- المملكة العربية السعودية )غرفة تجارة وصناعة جدة، شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة 

SAMRIF.)(. -سلطنة عمان )غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط 

  إحدى منظمات  المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالمشاركة فى تنفيذ بعض ندوات التطوير اإلدارى التى تقدمها(

جامعة الدول العربية( فى مجاالت األداء الحكومى وقياس األداء المؤسسى للمنظمات الحكومية وموازنات األداء 

وكيفية قياس وتحسين الخدمات الحكومية.  ويتم ذلك بالمشاركة مع نخبة من الخبراء العرب والعالميين الذين 

 تستعين بهم المنظمة.

 


