
 

 (ح، انهدف، انرسبنخانتعريف ثبنكهيخ )اننشأ

حًثم كهْت انعهٌو اإلقخصادّت ًانعهٌو انخجاسّت ًعهٌو 

انخسْْش إحذٍ  انصشًح انعهًْت ًانًعشفْت انخِ قايج 

حبست، انخِ حيذف إنَ  –عهْيا جايعت انعشبِ انخبسِ 

إعذاد االطاساث انًخخصصت انخِ ّحخاج إنْيا انًحْظ 

االقخصادُ ًاالجخًاعِ بفضم شعب ًحخصصاث 

 .كٌّن انعذّذة انخِ حٌفشىا انكهْتانخ

خصصاث ححٌفش انكهْت حكٌّنا يخًْضا فِ يخخهف 

انعهٌو االقخصادّت، انعهٌو انخجاسّت، عهٌو انخسْْش 

 13ًعهٌو انًانْت ًانًحاسبت، حْث بهغ عذدىا 

حخصصا يٌصعت عهَ انذساساث فِ طٌسُ انهْسانس 

 .حخصصا فِ طٌس انذكخٌساه 13ًانًاسخش، ً 

ٌو االقخصادّت ًانعهٌو رنك، حًثم كهْت انعهإنَ جانب 

ىى انكهْاث انًكٌنت أ إحذًٍعهٌو انخسْْش انخجاسّت 

حبست، بعذد طهبت ّقذس بـ  –نجايعت انعشبِ انخبسِ 

أسخارا  108طانب، ّششف عهَ حأطْشىى  2355

 .باحثا ين يخخهف انشحب ًانخخصصاث

ًحخًحٌس سسانت انكهْت فِ يجال حكٌّن ًاعذاد 

ث ًانخبشاث فِ انعذّذ ين االخخصاصاث انكفاءا

خطٌساث انٌاقعْت نهًحْظ االقخصادُ نانًشحبطت با

 :ًانًؤسساحِ كآحِ

االحخٌاء انكًِ نألعذاد انًخضاّذة ين انطهبت  -

 .ًحٌفْش انششًط االساسْت انًاليت نهخكٌّن

اإلسحقاء اننٌعِ بانعًم انبْذاغٌجِ  -

 .ًانعهًِ ين خالل حنٌّع اإلخخصاصاث

انخأىْم انًسخًش نهًٌاسد انبششّت انخِ حقٌو  -

 .بعًهْت انخأطْش، انبحث ًانخكٌّن

حطٌّش انعالقاث انخشافقْت يع انًحْظ  -

انًجخًعِ ًاإلسخجابت إلحخْاجاحو ين اإلخخصاصاث 

انًخعذدة ًبانًٌاصفاث انًطهٌبت، ًدساست يشكالحو 

انًطشًحت عهَ يسخٌٍ يشاسّع انبحث، انًزكشاث 

 ًاألطشًحاث.

 عروض انتكىين في انهيسبنس وانًبستر

 انًبستر انهيسبنس انقسى

انعهىو 

 اإلقتصبديخ

إقخصاد نقذُ -

 ًبنكِ

 إقخصاد كًِ-

إقخصاد -

ًحسْْش 

 انًؤسساث

إقخصاد نقذُ 

 ًّنكِ

 إقخصاد كًِ

انعهىو 

 انتجبريخ

 حسٌّق يصشفِ. حسٌّق-

 حسٌّق خذيِ

 إداسة يانْت- عهىو انتسيير

 إداسة أعًال-

 إداسة أعًال

انعهىو انًبنيخ 

 وانًحبسجيخ

يحاسبت -

 ًيشاجعت

 يانْت انًؤسست

 عروض انتكىين في اندكتىراه

 انشعجخ انقسى

 اإلقخصادّتانعهٌو  انعهىو اإلقتصبديخ

 انعهٌو انخجاسّت انعهىو انتجبريخ

 عهٌو انخسْْش عهىو انتسيير

انعهىو انًبنيخ 

 وانًحبسجيخ

 انًحاسبت ًانًانْت

 

العروض الواردة بالجدول اعاله منفذة، ويسعى 

فريق التكوين بشكل مستمر وخالل كل سنة جامعية 

بتقديم عروض جديدة لليسانس أو الماستر، كما 

تسعى الكلية مستقبال إلى تقديم عروض تكوين في 

الطور الثالث )دكتوراه ل.م.د( وفق دفتر الشروط 

 الخاصة بذلك.

 

 الكلية في أرقام
 

 إحصبئيبد عدد انطهجخ

 انسنخ األونى ين انتعهيى األسبسي

 انًجًٌع انخعهْى األساسِ انسنخ / انقسى

 657 657 األونى

 انطىر األول )نيسبنس ل.و.د(

 انًجًٌع انسنت انثانثت انسنت انثانْت انقسى

 207 99 108 انعهىو اإلقتصبديخ

 231 89 142 انعهىو انتجبريخ

 314 125 189 عهىو انتسيير

 223 89 134 انعهىو انًبنيخ وانًحبسجيخ

 انطىر انثبني )يبستر ل.و.د(

 انًجًٌع انسنت انثانْت انسنت األًنَ انقسى

 155 50+29 20+56 انعهىو اإلقتصبديخ

 140 54 86 انعهىو انتجبريخ

 195 85 110 عهىو انتسيير

 185 73 112 انعهىو انًبنيخ وانًحبسجيخ

 انطىر انثبنث )دكتىراه ل و د(

 48 جًيع انشعت

 هيئخ انتدريس إحصبئيبد

أستبذ  استبذ

يحبضر 

 أ

أستبذ 

يحبضر 

 ة

أستبذ 

يسبعد 

 أ

أستبذ 

يسبعد 

 ة

أستبذ 

 يشبرك

4 43 34 22 04 01 

 خإحصبئيبد هيكم انكهي

 6 انًدرجبد

 36 انقبعبد

 


