مركز الدراسات القضائية والتدريب
اختصاص م.د /عبد الناصر على عثمان

منشور رقم ( )13لسنة 2018

السيد األستاذ املستشار  /نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
حتية طيبة وبعد ،،

رئيس فرع  /قسم

**احلاقا للمنشور رقم  10لسنة  2018املؤرخ يف  2018/12/26م
وبناءً على تعليمات معاىل املستشار الوزير /رئيس هيئة قضايا الدولة بشأن تنظيم دورتي
*إعداد صحف الدعاوي والطعون وتفسري النصوص
*صياغة العقود ومنازعتها

فقد مت اضافة دورة:
*الوسائل البديلة لفض املنازعات وتأثريها علي محاية املال العام
( الوساطة – التحكيم – التوفيق )
الي الدورتني السابقتني واملزمع اقامتهم بفندق ايزيس اجلزيرة مبدينة بأسوان أيام الثالثاء واألربعاء
واخلميس املوافق  10،9،8يناير  2019م

ً
برجاء التفضل برتشيح مخسة علي األقل من السادة املستشارين بالفرع رئاستكم ،علما بأن
ً
التسجيل لإللتحاق بالدورات يتم وفقا للضوابط اآلتية -:

 - 1ليس للعضو اإللتحاق اال بدورة تدريبية واحدة فقط من الدورتني املذكورتني.

 - 2التسجيل يكون عن طريق ارسال رسالة نصية فقط على الواتس أب رقم 01015016642
تتضمن ( االسم – الدرجة – القسم /الفرع والدورة اليت يرغب التسجيل هلا ).
 - 3وقد مت مد موعد التسجيل بالدورات ليكون حبد اقصي يوم االحد املوافق  2018 /12/31م
 - 4يف حالة زيادة عدد املسجلني عن العدد املطلوب لكل دورة تدريبية تكون العربة بأسبقية التسجيل
بعد أخذ رأى رئيس القسم او الفرع ومبا يضمن سري العمل القضائي .

علم ًا بأنه مت االتفاق مع فندق (ايزيس اجلزيرة ) بأسوان على توفري إقامة باإلفطار والعشاء سوف
يتحملها السادة الزمالء املشاركني على النحو التالي:
 سعر الغرفة املزدوجة يف الليلة الواحدة  1600جنيه .
 سعر الغرفة املفردة يف الليلة الواحدة  1190جنيه .
على ان يتحمل املركز بقية تكلفة الدورتني .

ملحوظة:


جيب ان يذكر يف ذات رسالة التسجيل بالدورة الرغبة يف حجز إقامة من عدمه ونوع
الغرفة واملرافق يف حال الرغبة يف حجز إقامة.

حتريرا يف / /

م

وتفضلوا بقبول وافر االحرتام
رئيس املكتب الفىن

مدير مركز الدراسات القضائية والتدريب
املستشــــار

مع أطيب حتياتي ،،

( بدر الدين حممد جملي)

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

