
 

 

 

 8109-8108برٔاِذ االِتحاْ اٌتىٍٍُّ ٌّمرراث اٌحٍمت األوًٌ واٌخأُت ٌٍعاَ اٌذراضٍ 

 اٌُىَ واٌتارَخ
 

 اٌطٕت اٌذراضُت األوًٌ + اٌخاٌخت + اٌخاِطت
9.00 - 11.00 

 اٌذراضُت اٌخأُت + اٌرابعتاٌطٕت 
12.00 -  2.00 

 
 8109/ 8/ 85األحذ 

 

 0ِذخً إًٌ عٍُ االلتصاد ش

 
 3اٌطٍىن اٌتٕظٍُّ ش

 
 5ظرَت إٌّظّت واٌتٕظُُ شٔ

 8إدارة اٌّىارد اٌبشرَت ش

 
ضٍىن   -فٍ بحىث اٌعٍُّاث ّٔارد ِتمذِت -تّىًَ اٌشرواث 

 4اٌمُادة اإلدارَت ش -اٌّطتهٍه  

 
 8109/ 8/ 86اإلحُٕٓ 

 فصً أوي 0ٌغت أىٍُسَت ش

 
 3اإلدارة اٌعاِت ش

 8/  فصً حأٍ ش3ٌغت أىٍُسَت ٌغت االعّاي /

 
 4إدارة اٌّشارَع ش

 
 

 8109/ 8/ 87اٌخالحاء 

 0ِبادئ اإلدارة ووظائفها ش

 
 3أضاٌُب اٌبحج اٌعٍٍّ ش

 
 5إدارة اٌّخاطر ش -عٍُ إٌفص اإلدارٌ 

 8ٔظُ اٌّعٍىِاث اإلدارَت ش
 

إدارة اٌتىظُف  -بحىث اٌتطىَك  -إدارة اإلٔتاد   -أضىاق ِاٌُت 

 4ش

 
 

 8109/ 8/ 88األربعاء 

 0اٌّحاضبت اٌّتىضطت ش
 

 3إدارة اٌتفاوض ش

 8اٌّحاضبت اإلدارَت ش
 
 

 
 

 8109/ 8/  89اٌخُّص 

 0/ ش0ٌغت فرٔطُت ٌغت االعّاي /
 

اإلدارة فٍ ظً اٌخمافاث  -تحًٍُ االضتخّار 

 5اٌّتعذدة ش

 8اٌّاٌُت اٌعاِت ش
 

 4اإلدارة االضتراتُزُت ش

 
 

 8109/ 9/  8اإلحُٕٓ 

 0رَاضُاث ش
 3اٌّطؤوٌُت االرتّاعُت وأخاللُاث اٌعًّ ش

 5اٌتطىَك اإلٌىترؤٍ ش

 8اإللتصاد اٌىٍٍ ش
 
              -إدارة إٌّتذ واٌعالِت  -ّٔارد فٍ االلتصاد اٌصٕاعٍ 

 4اٌخذِاث اٌّصرفُت ش

 الجمهورية العربية السورية   
 وزارة التعليم العالي     

 المعهـد العـالـي إلدارة األعمـال



 
 

 8109/ 9/ 3اٌخالحاء 

 / فصً حا0ٌٍٔغت أىٍُسَت ٌغت االعّاي /

 
 3بحىث اٌعٍُّاث ش

 فصً أوي 8/ ش8ٌغت فرٔطُت ٌغت األعّاي /

 
 4ٔظرَت اٌمراراث ش

 
 

 8109/ 9/ 4األربعاء 

 
 0اإلحصاء واالحتّاالث ش

 
 3لىاعذ اٌبُأاث ش

 

 8تطبُماث اإلحصاء فٍ اإلدارة ش
 

اٌتزارة واألعّاي  -اٌتأُِٓ أضاضُاث  -اتصاالث تطىَمُت ِتىاٍِت 

 4إدارة اٌّعرفت ورأش اٌّاي اٌفىرٌ ش -االٌىترؤُت 

 
 8109/ 9/ 5اٌخُّص 

 
 0أضاضُاث لأىْ األعّاي ش

 
 3إدارة ضٍطٍت اٌتىرَذ ش

 
 5دراضت اٌزذوي اإللتصادَت ش

 
 

 فصً حأٍ 8/ ش3ٌغت فرٔطُت ٌغت االعّاي /
 

 
 8109/ 9/  8األحذ 

 

 

 0شِذخً إًٌ اٌتطىَك 

 
 3اإلدارة اٌّاٌُت ش

 
تحًٍُ  -اٌتحًٍُ اٌّاٌٍ فٍ اٌّؤضطاث اٌّاٌُت

 5اٌّعطُاث ش

 8لأىْ اٌتزارة واٌشرواث ش

 
 4إدارة االعّاي اٌذوٌُت ش

 

 
 8109/ 9/  9اإلحُٕٓ 

 

 0تطبُماث ِعٍىِاتُت فٍ اإلدارة ش

 
 3إدارة اٌشرواث اٌصغُرة واٌّتىضطت ش

 
 5اٌتطىَك اٌذوٌٍ ش

 8حمافت لىُِت ش

 
 4لضاَا التصادَت ِعاصرة ش

 

 
 8109/ 9/ 01اٌخالحاء 

 

 0صُاغت عٍُّت باٌٍغت اٌعربُت ش

 
 3تشرَعاث االعّاي ش

 

 8اٌتٕظُُ اإلدارٌ ش

 
 4ٌغاث اٌبرِزت واٌخىارزُِاث ش -إدارة اٌّؤضطاث اٌّاٌُت 

 
 8109/ 9/  00األربعاء 

 
 0ِبادئ اٌّحاضبت اٌّاٌُت ش

 
االلتصاد اٌمُاضٍ ّٔارد  -اٌتّىًَ االضالٍِ 

 5ش
 

 
 فصً أوي 8/ ش8ٌغت أىٍُسَت ٌغت األعّاي /

 
تطىَك اٌخذِاث  -اٌتّىًَ اٌذوٌٍ  -ِٕهزُاث تحًٍُ وتصُُّ إٌظُ 

 4إدارة اٌّطار اٌّهٍٕ ش  -

 8109/ 9/ 08اٌخُّص 
 3إدارة اٌتطىَك ش

 
 5اإلدارة االضتراتُزُت ٌٍّىارد اٌبشرَت ش

 8رَاضُاث تطبُمُت فٍ اإلدارة ش

 
 4إدارة اٌزىدة ش

  
 عُّذ اٌّعهذ اٌعاٌٍ إلدارة األعّاي

 
 


