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ادارة  1
 اعمال

دبلوم 
 عالً

تخطٌط  ادارة اعمال
 ستراتٌجًا

فً االدارة واالقتصاد بكالورٌوس  -1
 بأقسامها وفروعها

 بكالورٌوس من الكلٌات التقنٌة االدارٌة -2
 وفروعها بأقسامهابكالورٌوس هندسة  -3
 بكالورٌوس قانون -4
 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة واستراتٌجٌة  -5
 بكالورٌوس فً االختصاصات الطبٌة -6
بكالورٌوس فً علوم التخطٌط  -7

 والتخطٌط الحضري

ادارة  2
 اعمال

دبلوم 
ً عال

معادل 
 للماجستٌر

ادارة 
اعمال/ الٌة 

 تعاون

 بكالورٌوس هندسة بكل اختصاصاتها .1 ادارة بلدٌات
 بكالورٌوس ادارة واقتصاد  .2
 بكالورٌوس قانون  .3
 تخطٌط حضري واقلٌمًاختصاصات  .4
 بكالورٌوس زراعة .5

ادارة  3
 اعمال

ماجستٌر ادارة اعمال على ان تكون شهادة  ادارة اعمال ادارة اعمال دكتوراه
 البكالورٌوس فً العلوم االدارٌة حصرا  

ادارة  4
 االعمال 

تخطٌط  ادارة اعمال ماجستٌر
 ستراتٌجًا

 لألوائل من خرٌجً دبلوم تخطٌط  .1
استراتٌجً وممن لدٌهم خدمة سنتٌن 

 بعد اخر شهادة 
خرٌجً دبلوم تخطٌط استراتٌجً  .2

وممن امضوا خدمة خمس سنوات على 
 حصولهم على اخر شهادة 

 بكالورٌوس ادارة اعمال  .3
 بكالورٌوس ادارة عامه .4

ادارة  5
 اعمال

 بكالورٌوس ادارة اعمال ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستٌر 

دبلوم  ادارة عامة  6
 ًعال

بكالورٌوس االدارة واالقتصاد  .1 ادارة محلٌة ادارة محلٌة
 باختصاصاتها 

 بكالورٌوس الكلٌات التقنٌة  .2
بكالورٌوس هندسة بضمنها الكلٌات  .3

 التقنٌة 
 التخطٌط الحضري واالقلٌمً .4
 بكالورٌوس فً العلوم السٌاسٌة  .5
 بكالورٌوس فً القانون .6

ادارة عامة  ماجستٌر ادارة عامة  7
 / الٌة تعاون 

 بكالورٌوس فً االدارة العامة ة عامة ادار

 بكالورٌوس فً االدارة العامة ادارة عامة  ادارة عامة  ماجستٌر  ادارة عامة  8

دبلوم  االحصاء 9
 عالً

 بكالورٌوس فً االحصاء .1 احصاء تطبٌقً احصاء
 بكالورٌوس فً علوم الرٌاضٌات .2
 بكالورٌوس فً الحاسوب .3
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دبلوم  االحصاء  11
 عالً

 بكالورٌوس فً االحصاء .1 بٌئًاحصاء  احصاء
 بكالورٌوس فً االقتصاد .2
 بكالورٌوس فً الهندسة البٌئٌة .3
 بكالورٌوس فً علوم الحٌاة .4

ماجستٌر احصاء حصرا   على ان تكون شهادة  احصاء احصاء دكتوراه االحصاء  11
 البكالورٌوس فً علوم االحصاء

احصاء/  ماجستٌر االحصاء 12
 الٌة تعاون

احصاء 
 اكتواري

 بكالورٌوس احصاء حصرا  

 بكالورٌوس احصاء حصرا   احصاء احصاء  ماجستٌر  احصاء 13

بحوث  ماجستٌر  احصاء  14
 عملٌات 

 بكالورٌوس فً االحصاء .1 بحوث عملٌات
 بكالورٌوس فً بحوث العملٌات  .2
 بكالورٌوس فً علوم الرٌاضٌات .3
بكالورٌوس فً الهندسة بكل  .4

 اختصاصاتها

االدارة  15
 الصناعٌة 

االدارة  ماجستٌر 
 الصناعٌة

االدارة 
 الصناعٌة

 بكالورٌوس ادارة صناعٌة .1
 بكالورٌوس ادارة تقنٌات العملٌات  .2
 بكالورٌوس هندسة مٌكانٌك .3
 بكالورٌوس هندسة كهرباء .4
 بكالورٌوس هندسة انتاج ومعادن .5
 بكالورٌوس هندسة تصنٌع مؤتمت .6
 بكالورٌوس هندسة صناعٌة .7

 ماجستٌر اقتصاد حصرا   اقتصاد اقتصاد دكتوراه االقتصاد 16

 اقتصاد حصرا   بكالورٌوس اقتصاد اقتصاد ماجستٌر االقتصاد 17

 ماجستٌر محاسبة حصرا   محاسبه محاسبه هدكتورا محاسبة  18

 محاسبة حصرا   بكالورٌوس محاسبة محاسبة  ماجستٌر محاسبة  19

محاسبة/  ماجستٌر محاسبة 21
 الٌة تعاون

 محاسبة حصرا   بكالورٌوس محاسبة 

 


