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 امر اداري
 

 استنادًا اىل الصالحيات املخولة الينا تقرر االتي :
الكاااورل الياااا ي  اعتمااااد لاااقسا االعاااا  التحمياااة لالمتيا اااات الن ا ياااة           

الااقوحو  التااامل ساملالعاات  )  2022ااا 2021لحتااا  القراسااي لطحبااة القراسااات التحيااا 
سالاااقرتورالأل لالعاااا  التحمياااة ) لعاااا ادارس االعمااااا ا لعاااا االلتصااااد ا لعاااا 

 االحصاء ا لعا احملاسبة ا لعا التحو  املالية ساملصرفية أل. 
 

 لعا ادارس االعماا لقسا اسالً : 
مااواد الااقوحو  ادارس  التاريخ اليو  

  لودس
 القرتورال مواد مواد املالعت  

 ادارس التعويق موارد وشرية  اساسيات اجلودس 15/5/2020 االحق
 ححقة  قاشية ادارس اال تاج وراجميات احلاسوب 18/5/2022 االروتاء
 ادارس ا تاج ادارس مصارف ادارس مالية  22/5/2022 االحق

 احصاء ادارس مترفة سحوك تنظيمي 24/5/2022 اليالثاء 
 ادارس املترفة ححقة  قاشية اا اا اا اا   26/5/2022 اخلميس
تعاااااويق سلاااااودس  29/5/2022 االحق

 اخلقمة
 ادارس مالية التصاد اداري 
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 االحصاءلعا لقسا :  ثا ياً 
 القرتورال مواد مواد املالعت   التاريخ اليو  
 لياسي  لياسي 15/5/2020 االحق
 ويز ال متحمي 18/5/2022 االروتاء
 متتقد متتقد 22/5/2022 االحق

 وراجميات ا كحيزي 24/5/2022 اليالثاء 
 مت يق ال متحمي تصميا 26/5/2022 اخلميس
 متولية  استقالا 29/5/2022 االحق
 
 
 

 التحو  املالية ساملصرفيةلعا لقسا :  ثالياً 
 القرتورال مواد مواد املالعت   التاريخ اليو  
 سياسات مالية س ققية  ادارس مالية 15/5/2020 االحق
 تيماريةحمفظة اس سياسات مالية س ققية 18/5/2022 االروتاء
 اسواق مالية اسواق مالية 22/5/2022 االحق

 ححقة  قاشية اساليب رمية 24/5/2022 اليالثاء 
 تعويق مصريف ححقة  قاشية 26/5/2022 اخلميس
 دارس اسرتاتيجيةا القسمل التمويل 29/5/2022 االحق
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 االلتصادلعا لقسا :  راوتاً  

 القرتورال مواد مواد املالعت   التاريخ اليو  
 مالية عامة تنمية التصادية 15/5/2022 االحق
 التصاد رحي متقق  التصاد رحي 18/5/2022 االروتاء
 التصاد لياسي متقق  التصاد دسمل 22/5/2022 االحق

 التصاديةتنمية  اسواق مالية 24/5/2022 اليالثاء 
 Eلراءات  Eلراءات  26/5/2022 اخلميس
 فكر التصادي التصاد لياسي 29/5/2022 االحق
 

 احملاسبةلعا لقسا :  خامعاً 
 القرتورال مواد مواد املالعت   التاريخ اليو  
 حماسبة ادارية متققمة 2حماسبة مالية متققمة  15/5/2020 االحق
 ادارس مالية متققمة ححقة  قاشية  18/5/2022 االروتاء
 حماسبة حكومية متققمة حماسبة ادارية متققمة  22/5/2022 االحق

 ححقة  قاشية اساليب رمية متققمة 24/5/2022 اليالثاء 
 اساليب احصا ية متققمة حماسبة دسلية متققمة 26/5/2022 اخلميس
ا متحوماااات حماسااابية  ظااا 29/5/2022 االحق

 متققمة
 2حماسبة مالية متققمة 

 
 

 حممق حعني راظا اجلبوريد. أ.                                                                                         
 التحيامتاسن التميق لحشؤسن التحمية سالقراسات                                                                                 /صورس عنه اىل  
 2022 / 4  /                                                                                                     ا االلعا  التحمية 
                                           ا الصادرس      
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