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( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602710يُهديح انثحث انعهًي في انًحاسثح
ٚثضج ْزا انًغاق ف ٙانؽشق انًُٓزٛح انًتؼثح ف ٙاألتضاث انًضاعثٛح ،صٛج ٚتى انتؼشف ػهٗ تهك انؽشق ٔانًُٓزٛح ٔدساعتٓا
ٔفضصٓاٚٔ ،شكض انًغاق ػهٗ انؽشق انكًٛح ٔغٛش انكًٛح ٔٚتى اعتؼًال صاالخ ػًهٛح نتٕظٛش يالءيح اعتؼًال تهك انؽشق
ٔانًُٓزٛحٔ .يٍ انًتٕلغ أٌ ٚضٔد ْزا انًغاق انؽالب تانًٓاساخ انالصيح الختٛاس ٔتُفٛز انتصًٛى انًالئى نهثضج انًضاعثٔ ٙإَزاصِ.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602720يحاسثح إداريح
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ إكغاب انؽانة انًٓاساخ انالصيح التخار انمشاساخ اإلداسٚح انًختهفح انمصٛشج األرم ٔانؽٕٚهح األرمٚٔ .غؽٙ
ْزا انًغاق انًٕظٕػاخ انتمهٛذٚح كتكهفح انًُتذ ٔانًٕاصَاخ ٔتمٛٛى األداء ٔاألعؼاس انتضٕٚهٛح تاإلظافح إنٗ انًٕظٕػاخ انضذٚخح يخم
تكهفح األَشؽح ٔتضهٛم ستش انؼًٛم ٔانتكهفح انًغتٓذفح ٔ إداسج انتكهفح االعتشاتٛزٛح.
( 3ساعاخ يعتًذج)
َ 1602721ظى يعهىياخ يحاسثيح
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ تؼشٚف انؽهثح تانًؼشفح انخاصح تُظى انًؼهٕياخ انعشٔسٚح نهًضاعثٔ .ٍٛتانتضذٚذ فئٌ انًغاق ٚغؽ ٙانًٕاظٛغ
انتانٛح  :يفاْٛى انُظى ٔأدٔاخ انُظى ٔيُٓزٛاخ تؽٕٚش األَظًح ٔتخضٔ ٍٚيؼانزح انثٛاَاخ َٔظى انشلاتح انذاخهٛح ٔإرشاءاخ انؼًهٛاخ
انتزاسٚح انًختهفح.
( 3ساعاخ يعتًذج)
َ 1602722ظريح يحاسثيح
ٚمذو انًغاق ػشظاً يتٕاصَاً نهزٕاَة انُظشٚح ٔانتؽثٛمٛح نهًضاعثح انًانٛح  ،تتعًٍ انًٕاظٛغ انتٚ ٙؼشظٓا انًغاق كم يٍ  :يفاْٛى
انذخم ٔلائًح انذخم ٔانًٛضاَٛح ٔلائًح انتذفماخ انُمذٚح ٔانًؼاٛٚش انذٔنٛح نهًضاعثح ٔسأط انًال انؼايم ٔػمٕد اإلٚزاس َٔظشٚاخ انًهكٛح
ٔيتؽهثاخ انؼشض ٔاإلفصاس انًضاعثٛح.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602726تذقيق حساتاخ
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ انتشكٛض ػهٗ لعاٚا أعاعٛح ف ٙانتذلٛك  ،فٕٓ ٓٚتى تشكم أعاع ٙتتًك ٍٛانؽهثح يٍ فٓى َظشٚح ٔيُٓزٛاخ
انتذلٛك انضذٚخح  .تاإلظافح إنٗ رنك عٛتشكض االْتًاو ػهٗ انتضهٛم انُالذ نهمعاٚا انًًٓح انت ٙتٕارّ انًُٓح  ،يخم أْذاف انتذلٛك
ٔيغؤٔنٛاخ انًذلمٔ ٍٛتُظٛى انًُٓح ٔفزٕج انتٕلؼاخ ٔاالعتمالنٛح ٔأدنح انتذلٛك ٔيخاؼش انتذلٛك ٔانؼُٛاخ اإلصصائٛح ٔتماسٚش انًذلم.ٍٛ
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602728يىضىعاخ خاصح في انًحاسثح
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ تضٔٚذ انؽهثح تاألدب انثضخ ٙانًضاعث ٙانضذٚج ٚٔ .غؼٗ انًغاق إنٗ تذسٚة انؽهثح ػهٗ كٛفٛح انتؼايم يغ
يُٓزٛاخ انثضج انؼهً ٙانًضاعث ٙانًختهفح يٍ خالل يُالشح ٔتضهٛم أٔساق تضخٛح ٔيماالخ صذٚخح ٚٔ ،تؽهة انًغاق أٌ ٚمٕو انؽانة
تئػذاد يششٔع تضج ػًه.ٙ
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602734التحهيم الياني
ٚؽٕس انًغاق أعانٛة صذٚخح ظشٔسٚح نهتضهٛم األعاعٚٔ ٙشتػ ت ٍٛانًفاْٛى انًانٛح ٔانًضاعثٛح ٔٚث ٍٛنهؽهثح كٛفٛح تٕظٛف انًؼهٕياخ
انًضاعثٛح نغاٚاخ تمٛٛى انششكاخ ٕٚٔ .ظش انًغاق األعانٛة انًتمذيح نهتُثؤ تمًٛح انششكح انت ٙتغتخذو انؼٕايم انكهٛح ٔانزضئٛح انتٙ
تشتثػ تانمًٛح انزْٕشٚح نهًششٔع ٚٔ .ظٓش انًغاق تشكم ره ٙأًْٛح انثٛاَاخ انًانٛح ٔيماٛٚظ انغٕق ف ٙتؽٕٚش ًَارد تمٛٛى ػًهٛح.
(3ساعاخ يعتًذج)
 )1601701االحصاء انتطثيقي في إدارج األعًال :
تٓذف ْزِ انًادج إنٗ يؼانزح انزٕاَة انؼًهٛح نإلصصاء ف ٙصمم األػًالٔ .تشكض ػهٗ انؽشق انكًٛح نإلصصاء انٕصفٙ
ٔانتٕصٚؼاخ االصتًانٛح ٔاالعتذالل اإلصصائًَٔ ،ٙارد االَضذاس تاإلظافح إنٗ انًغٕصاخ اإلصصائٛحٔ .تتٕرّ ْزِ انًادج
َضٕ رؼم تؽثٛك اإلصصاء أكخش فؼانٛح ف ٙيزال األػًال يٍ خالل انتشكٛض ػهٗ انتفكٛش اإلصصائٔ ٙتفغٛش انُتائذ ٔنٛظ
فمػ انتشكٛض ػهٗ انؽشق اإلصصائٛح ٔانضغاتٛحٔ .عٛتى فْ ٙزِ انًادج اعتخذاو انثشيزٛاخ اإلصصائٛح يٍ ارم تمهٛم ػًهٛح
االصتغاب ٔيٍ أرم تضغ ٍٛانتؼايم يغ انؽشق اإلصصائٛح.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602727انضرائة ويحاسثتها
ٚغؽْ ٙزا انًغاق لإٌَ ظشٚثح انذخم ف ٙاالسدٌ ٔتؽثٛماتّ ٔ ،كزنك ٚثضج انًغاق ف ٙدٔس انًضاعة ف ٙصغاب ظشٚثح انذخم
ٔانذخم انخاظغ نهعشٚثح ٔانُفماخ انشأعًانٛح ٔاإلٚشادٚح ٔانذخم اإلرًانٔ ٙانخغائش ٔتذٔٚشْا.

( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602729يعايير اليحاسثح الدونيح
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ تؼهٛى انؽانة ٔإكغاتّ انًٓاساخ انًتؼهمح تتؽثٛك يؼاٛٚش انًضاعثح انذٔنٛح ف ٙيغتٕٖ يتمذو يٍ خالل انثضج
انُظش٘ ٔ انؼًه ٙانًتؼهك تتؽثٛك تهك انًؼاٛٚش ف ٙانضاالخ انًختهفح.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602730قضايا يحاسثيح يعاصرج
ٚغؼٗ ْزا انًغاق إنٗ انتضهٛم انُالذ نهؽشق انًختهفح ف ٙتكٕ ٍٚانُظشٚح انًضاعثٛح ٔانمعاء انًؼاصشج انت ٙتٕارّ انًضاعثحٚٔ .تؼشض
إنٗ خصائص ٔتشاتّ ٔانفشٔق ت ٍٛانؽشق انُظشٚح انًختهفح نهًشاكم انت ٙتٕارّ انًضاعثح ٔانًضاعثٌٕ.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1602731انًحاسثح انذونيح
ٓٚذف ْزا انًغاق إنٗ تؽٕٚش فٓى انؽانة َظشٚاً ٔػًهٛاً ف ٙانًغائم انًؼمذج انًتؼهمح تانتمشٚش انًانٔ ٙانشلاتح انًانٛح يٍ ٔرٓح َظش
دٔنٛح ،صٛج ٚث ٍٛانًغاق االختالفاخ انذٔنٛح ف ٙيًاسعاخ انًضاعثح ٔاألَظًح انًضاعثٛح.

 1603704اإلدارج اليانيح

( 3ساعاخ يعتًذج)

ٚثضج ْزا انًغاق ف ٙاألدٔاخ انؼًهٛح التخار انمشاساخ انًتؼهمح تتمٛٛى انششكاخ ،كًا ٚثضج ف ٙفشظٛح انغٕق انكفؤ ٔكٛفٛح تأحٛش ْٛكم
سأط انًال ٔلشاس انتٕصٚؼاخ ػهٗ لًٛح انًُشأج ،تاإلظافح إنٗ ػًهٛاخ االَذياد نهششكاخٚٔ .تى انتؼشض إنٗ تؼط يًاسعاخ ا
نًٕاسد انًانٛح صٕل انؼانى.
( 3ساعاخ يعتًذج)
 1603732األسىاق انًانيح وانُقذي
ٚتؼهك ْزا انًغاق تٕصف األدٔاخ انًتؼهمح تانتًٕٚم ٔاالعتخًاس ٔيتاتؼح انًخاؼشج انًٕرٕدج تاألعٕاق انًانٛح انضانٛحٚٔ .ؼتًذ إَشاء
أدٔاخ رذٚذج ػهٗ صارح انًذَٔ ٍٛٛانًغتخًش ٍٚتُاءً ػهٗ إداسج األصٕل /االنتضاياخٔ ،انمٕٛد انضكٕيٛح ٔاالػتثاساخ انًانٛح انًضاعثٛح
ٔانعشٚثٛحٚٔ .كٌٕ تغؽٛح انًٕظٕػاخ انًتؼهمح تاألدٔاخ انًانٛح ٔانًغتخًش ٍٚانضذٚخح ف ٙعٕق ٕٚارّ انتغٛشاخ انغشٚؼح ف ٙكخٛش يٍ
انًزاالخ.
( 3ساعاخ يعتًذج)
َ 1603733ظريح يحافظ االستثًار
ٚتى ا نتؼشض إنٗ تكٕ ٍٚيضافظ االعتخًاس ٔإداسج ْزِ انًضافظٓٚٔ .تى ْزا انًغاق تؼًهٛح االعتخًاس ٔيضٛؽٓاْ ،زا تاإلظافح إنٗ
انتؼشض نثؼط انًُارد انشئٛغٛح نتغؼٛش األيٕالٔ ،أخٛشاً ٓٚتى انًغاق تًٕظٕػاخ يختهفح يخم عٕق االختٛاساخ.
( 3ساعاخ يعتًذج)

 1607705اقتصاد قياسي
تتُأل ْزِ انًادج انًٕاظٛغ انشئٛغٛح انتانٛح:
االَضذاس انخؽ ٙانًتؼذد ٔاختثاس انفشظٛاخ ،يشاكم االَضذاس انًتؼذد :االػتًاد انخؽ ٙانًتؼذد ،ػذو تزاَظ انتثأ ٍٚاالستثاغ انزات،ٙ
اعتخذاو انًتغٛشاخ انًْٕٛح ف ٙتضهٛم االَضذاس ٔاالَضذاس انهٕرغت ،ٙانشكم انذان ٙنالَضذاس ٔاالَضذاس غٛش انخؽ ،ٙتضهٛم االَضذاسفٙ
ظم انًتغٛشاخ انًغتمهح انؼشٕائٛح.

