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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

خالد بن عبدالعزيز بن مسلم البراهيم
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٤٤٣٢٢٨٨٩ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٧١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٦٨٢٢٧
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

جبريل بن محمد بن جبريل معشي
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١٠٧٨٥٤٩١٩ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٨١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٩٩٦٠٢
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

دانه بنت عبداهللا الحميدان
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٨٧٥٦٨٣٦٤ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٧١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٧٠٧٧٦
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

أحمد بن ابراهيم الصفران
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٨٣٣٧٣٨٧٦ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٨١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٩٦٣٨٧
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

شهد خالد بن علي الحسين
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١٠٨٨٩٩٤١٨ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٨١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٣٠١٦١٦
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

ندى عبدالرحمن أحمد العيسى
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٠٧١٧٣٣٦٠ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٧١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٦٩٥٨٧
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

ريم على بن محمد وشيلي
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١١٤٧٥٥٥٨٨ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٧١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٦٩٣١٥
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

محمد ابراهيم محمد البريك
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٨٤٠٥٩٧٦٣ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٨١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٩٩٥٥٨
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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شهادة حضور دورة تطويرية
    يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن المتدرب/ ـة

إبراهيم يوسف الدعيلج
سعودي/ ـة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٨٧٥٧٨٠٢٥ حضر/ت دورة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  المعتمدة برقم (١١٩٦٧٩٤١٢) بعدد (٢) ساعة لمدة يوم ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م

 

 

 
رقم الشهادة:  

٢٢٠٧١١٩٦٣٢٥٠٧١٨١٢٢٦٩٧٠٤
(الشهادة معتمدة وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)
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