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 اٌرسٛيك اإلٌىرزٚٔي 

 

 ٔظُ اإلدارج اٌّىرثيح )عٍّي( 

  1ِذخً ِحاسثٗ ِاٌيٗ  ِثادئ اإلدارج اٌّاٌيح  

  2ِذخً ِحاسثٗ ِاٌيٗ  ِحاسثٗ ِاٌيٗ ِرمذِٗ  

 ِذخً ِحاسثٗ اداريح  اٌرؤِيٓ  

 ذطثيماخ اإلٔرزٔد في األعّاي   

 تحٛز اٌرسٛيك 

 

 اسرحذاِاخ اٌحاسة في اٌّحاسثح )عٍّي( 

 ادارج إٌّرج ٚاٌعالِح اٌرجاريح  ذطثيماخ اٌثزِجح ٌٍّسرخذَ إٌٙائي  

 ِحاسثٗ اداريح ِرٛسطح  ِشرماخ ِاٌيح  

 اإلسرثّار  ذىٌٕٛٛجيا اٌّعٍِٛاخ في اإلدارج  

 ِٙاراخ اٌرعٍُ  اٌعميذج اإلسالِيح  

 

 ٔظُ لٛاعذ اٌثيأاخ إٌظاَ اٌسياسي في اإلسالَ  

 ادارج سٍسٍح اإلِذاد  ادارج اٌرغييز ٚاٌرطٛيز  

 إٌمٛد ٚاٌثٕٛن  اٌذواء في األعّاي ٚذٕمية اٌثيأاخ  

  اٌرسٛيك اٌسياحي  

 اخاللياخ اٌعًّ   2ٌغاخ اٌثزِجح  

 
 سٍٛن اٌّسرٍٙه  ِٛضٛعاخ خاصح في اٌعٍَٛ اٌّاٌيح 

 اٌّعٍِٛاخ اٌّحاسثيحٔظُ  ادارج اٌّٛارد اٌثشزيح  

 ِثادئ اٌزياضياخ  ِٙاراخ اٌىراتح اإلداريح 

 

 اٌزياضياخ ٌإلدارج  اسٛاق ِٚؤسساخ ِاٌيٗ  

 اٌعٍّياخ اٌثٕىيح  ٔظزيح اٌرٕظيُ ٚٔصّيُ إٌّظّاخ  

 اسرزاذيجياخ اٌرسعيز  ٔظُ ِسأذج اٌمزار  

اإلداريحٔظُ اٌّعٍِٛاخ  اٌرسٛيك اٌذٌٚي    
 

 ِثادئ اإلحصاء  اإلحصاء ٌإلدارج  

 

 ادارج اٌرفاٚض ٚحً إٌزاعاخ لٕٛاخ اٌرسٛيك  

  2ذحٍيً ٚذصّيُ ٔظُ اٌّعٍِٛاخ  ادارج اٌثٕٛن  

  2ِحاسثٗ ِاٌيٗ ِرٛسطٗ  ذحٍيً اٌمٛائُ اٌّاٌيح  

 ادارج عاللاخ اٌعّالء  ادارج اٌّشاريع 

 ذمييُ األصٛي  ريادج األعّاي 

 اٌمأْٛ اٌرجاري  ِثادئ اإلدارج  

 

 اٌرسٛيك اإلسرزاذيجي   1ذحٍيً ٚذصّيُ ٔظُ اٌّعٍِٛاخ  

 اٌشثىاخ ٚأِٓ اٌحاسٛب  1ِحاسثٗ ِاٌيٗ ِرٛسطٗ  

 ِاٌيح اٌشزواخ  ادارج اإلعالْ  

 ادارج اٌعٍّياخ ذسٛيك خذِاخ ِاٌيٗ 

 اٌصحح ٚاٌٍيالح إٌظاَ اإللرصادي في اإلسالَ  

 

 اٌسٍٛن اٌرٕظيّي ادارج ِٕشؤج اٌرجزئح  

 ادارج اٌّحافظ  ٔظُ أِٓ اٌّعٍِٛاخ ِٚزالثرٙا  

 ِحاسثح ِٕشآخ ِاٌيٗ إدارج اٌجٛدٖ اٌشاٍِٗ 

  ادارج اٌّخاطز  

  ٔظاَ اٌعًّ ٚاٌخذِح اٌّذٔيح  

 طزق اٌثحس اٌرسٛيكِثادئ  

 

 اٌثٕٛن ٚاٌرّٛيً اإلسالِي ذصّيُ صفحاخ اٌىرزٚٔيٗ  

 اٌذواء اإلصطٕاعي ٚإٌظُ اٌخثيزج   1ِزاجعٗ  

 ِحاسثح اٌزواج ٚاٌضزائة  اٌّاٌيح اٌذٌٚيح 

 ِٛضٛعاخ خاصح في اٌرسٛيك  اٌميادج اإلداريح 

  ذسٛيك اٌخذِاخ  

 ِٙاراخ اإلذصاي  إٌظاَ اإلجرّاعي في اإلسالَ  

 

 اٌرماريز اٌّاٌيح ٚذحٍيً اٌمٛائُ  اٌثيع ٚادارج اٌّثيعاخ  

 ِٛضٛعاخ اداريح ِعاصزج  ٔظزيح اٌّحاسثٗ  

 اٌّحاسثٗ اٌذٌٚيح  اإلدارج اٌذٌٚيح  

 ٔظُ اٌرشغيً  ٘ياوً اٌثيأاخ ِٚعاٌجح اٌٍّفاخ 

  اٌرحٍيً اٌّاٌي 
 

 ِٙاراخ اداريح  ِثادئ اإللرصاد اٌجزئي  

 

 اإلدارج اإلسرزاذيجيح  1ٌغاخ اٌثزِجٗ  

 ِحاسثٗ اداريح ِرمذِٗ  ِحاسثٗ حىِٛيٗ  

 صٕع اٌمزار ٚحً اٌّشىالخ اٌرسٛيك اٌّثاشز  

  اإلدارج اٌعاِح   

  اٌرّٛيً ٚاالسرثّار اٌعماري   

 اإلذصاالخ اٌرسٛيميح  2ِزاجعٗ  

 

 اٌٍغح اإلٔجٍيزيح  ِثادئ اإللرصاد اٌىٍي 

 ِٛضٛعاخ ِحاسثيح ِخرارج   

 اٌرخطيظ اٌّاٌي اٌشخصي   
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