
 حماور االيتحاٌ انتنافسي نمسى انعهوو املانيت واملصرفيت

 -حماور االمتحان التنافسي لدراست الدبلوم العايل العايل ) ادارة مصارف(: -اوال

  Financial Management ادارة يانيت 1

   Marketing Management تسويك يصريف  2

  Fiscal and monetary policies سياساث يانيت ونمذيت 3

 Bank Management ادارة يصارف  4

  International Finance متويم دويل واستثًار 5

 -:ماجستري العلوم املاليت واملصرفيتحماور االمتحان التنافسي لدراست  -ثانيا  

  Financial Management ادارة يانيت 1

   Marketing Management تسويك يصريف  2

  Fiscal and monetary policies سياساث يانيت ونمذيت 3

 Bank Management ادارة يصارف  4

  Financial markets  اسواق يانيت 5

 -حماور االمتحان التنافسي لدراست دكتوراه العلوم املاليت واملصرفيت: -ثالثا  

  Financial Management ادارة يانيت 1

   Marketing Management تسويك يصريف  2

  Fiscal and monetary policies سياساث يانيت ونمذيت 3

 Bank Management ادارة يصارف  4

   Financial markets  اسواق يانيت 5

 



 حماور االيتحاٌ انتنافسي نمسى احملاسبت

 -:ماجستري احملاسبتحماور االمتحان التنافسي لدراست  -اوال

 Financial accounting And املانيت واننظريت احملاسبيت احملاسبت 1
accounting theory 

 Cost accounting انكهفت االداريت 2

  Controlling and auditing انرلابت وانتذليك 3

نظى املعهوياث احملاسبيت واننظى احملاسبيت  4

 املتخصصت

Accounting information system & 

specialized in accounting system  

 

 

 

 حماور االيتحاٌ انتنافسي نمسى االحصاء

 -حماور االمتحان التنافسي لدراست ماجستري االحصاء: -اوال

 analysis  Regression حتهيم االحنذار 1

 Probability االحتًاالث 2

 Stochastic Process انعشوائيت 3

 Time series انسالسم انزينيت 4

 Mathematical statistic انرياضي االحصاء 5

 inference االستذالل 6

 Experiential design تصًيى جتارب 7



 حماور االيتحاٌ انتنافسي

 نوع الدراست :ماجستري  ادارة اعمال -1

 OPration  Managment ادارة االنتاج  وانعًهياث

 Financial Managment االدارة املانيت

 Marketing Managment ادارة انتسويك

 Human resource Managment ادارة املوارد انبشريت

  Strategic Managment االدارةاالسترياتيجيت

 Organizational Behavior نظريت املنظًت وانسهون انتنظيًي

 

 نوع الدراست : دكتوراه ادارة اعمال -2

 

 OPration  Managment ادارة االنتاج  وانعًهياث

 Financial Managment االدارة املانيت

 Marketing Managment ادارة انتسويك

 Human resource Managment ادارة املوارد انبشريت

  Strategic Managment االدارةاالسترياتيجيت

 Organizational Behavior نظريت املنظًت وانسهون انتنظيًي

 

 

 



 حماور االيتحاٌ انتنافسي

 )  اقتصادياث االستثمار ودراساث اجلدوى            (          نوع الدراست :دبلوم عايل    -1

 Micro-Economics التصاد جزئي

 Economics thought التصاد كهي

 Micro Analysis تنًيت التصاديت 

 International Economics التصاد دويل

 Public Finance يانيت عايت

 Monetary Theory نظريت نمذيت

 

 الدراست : ماجستري اقتصادنوع  -2

 Micro-Economics التصاد جزئي

 Economics thought التصاد كهي

 Micro Analysis تنًيت التصاديت 

 International Economics التصاد دويل

 Public Finance يانيت عايت

 Monetary Theory نظريت نمذيت

 

 

 

 

 



 نوع الدراست : دكتوراه اقتصاد -3

 

 Micro-Economics التصاد جزئي

 Economics thought التصاد كهي

 Micro Analysis تنًيت التصاديت 

 International Economics التصاد دويل

 Public Finance يانيت عايت

 Monetary Theory نظريت نمذيت

 

 

 


