
 
 

 

 
 

 مقررات الحمقة األولى /السنة األولى / الفصل األول مذاكراتبرنامج  
 1010-9102لمعام الدراسي 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التوقيت قررلما اليوم والتاريخ

 93.9-03.0 مدخل إلى عمم اإلقتصاد 12/22/1029األربعاء 

 93.9-03.0 مبادئ اإلدارة ووظائفها 10/22/1029 الخميس

 93.9-03.0 ة الماليةمبادئ المحاسب 2/21/1029األحد 

 93.9-03.0 لغة األعمال –المغة االنكميزية  1/21/1029اإلثنين 

 93.9-03.0 صياغة عممية بالمغة العربية 21/1029/.الثالثاء 

 93.9-03.0 رياضيات 21/1020/.األربعاء 

 93.9-03.0 أساسيات قانون االعمال  9/21/1029 الخميس



 
 

 

 
 

 / الفصل األول الثانيةمقررات الحمقة األولى /السنة  مذاكراتبرنامج 
 1010- 9102لمعام الدراسي

 

                                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 التوقيت قررلما م والتاريخاليو 

 22.29 -20.00 التنظيم اإلداري 12/22/1029األربعاء 

 22329 -20300 ثقافة قومية 10/22/1029 الخميس

 22329 -20300 تطبيقات اإلحصاء في اإلدارة 2/21/1029األحد 

 22329 -20300 /1لغة فرنسية لغة األعمال / 1/21/1029اإلثنين 

 22329 -20300 /2لغة إنكميزية لغة االعمال / 21/1029/.الثالثاء 

 المالية العامة 21/1020/.األربعاء 
 22329 -20300 )لمطالب المستنفذين(

 22329 -20300 رياضيات تطبيقية في اإلدارة  9/21/1029 الخميس



 
 

 

 
 ل/ الفصل األوالثالثةمقررات الحمقة األولى /السنة  مذاكراتبرنامج 

 1010-9102لمعام الدراسي 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 التوقيت قررلما اليوم والتاريخ

 213.9-0..22 السموك التنظيمي 12/22/1029األربعاء 

 10/22/1029 الخميس
المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات 

 213.9-223.0 العمل

 213.9-223.0 بحوث العمميات 2/21/1029األحد 

 213.9-223.0 إدارة التسويق 1/21/1029اإلثنين 

 213.9-223.0 اإلدارة المالية 21/1029/.الثالثاء 

 213.9-223.0 قواعد البيانات 21/1020/.األربعاء 



 
 

 

 
 األولمقررات الحلقة الثانية /السنة الرابعة / الفصل  مذاكرات برنامج

 1010-9102لمعام الدراسي 
 

      
 

 

 

 

 
 

 االختصاص

االدارة المالية  التسويق الوقت والتاريخ
 والمصرفية 

 إدارة العمميات
 المعمومات

إدارة الموارد 
 البشرية

 12/22/1029األربعاء 
2300-1329 

سلوك 
 المستهلك

 التمويل الدولي
نماذج في 
االقتصاد 
 الصناعي

 التدريب والتأهيل

 1029 /10/22 الخميس
2300-1329 

إدارة 
 المبيعات

إدارة 
المؤسسات 

 المالية

التجارة 
واألعمال 
 االلكترونية

 إدارة التوظيف

 2/21/1029األحد 
2300-1329 

 اإلدارة االستراتيجية

 1/21/1029اإلثنين 
2300-1329 

إدارة المنتج 
 والعالمة

 أسواق مالية
لغات البرمجة 
 القيادة اإلدارية والخوارزميات

 21/1029/.الثالثاء 
2300-1329 

 إدارة المشاريع

 21/1020/.األربعاء 
 قضايا اقتصادية معاصرة 2300-1329



 
 

 

 
 األولمقررات الحمقة الثانية /السنة الخامسة / الفصل  مذاكرات برنامج

 0101-1029لمعام الدراسي 

 
                                                  

 
 
 

 االختصاص

 التسويق الوقت والتاريخ
مالية إدارة  

 رفية صوم

 إدارة العمميات
 المعموماتو 

إدارة الموارد 
 البشرية

 12/22/1029األربعاء 
223.0-213.9 

التسعير 
 تحميل المعطيات إدارة المخاطر والتوزيع

اإلدارة 
االستراتيجية 
 للموارد البشرية

 10/22/1029 الخميس
223.0-213.9 

 نظرية المنظمة والتنظيم

 2/21/1029األحد 
223.0-213.9 

تسويق لا
إدارة المعارف  التمويل اإلسالمي  الدولي

 والنظم الخبيرة

إتجاهات حديثة 
إلدارة الموارد 

 البشرية
 1/21/1029اإلثنين 

223.0-213.9 
 دراسة الجدوى االقتصادية

 21/1029/. األربعاء
223.0-213.9 

التسويق 
نماذج االقتصاد  تحميل االستثمار االلكتروني

 القياسي

عمم النفس 
اري اإلد

 والصناعي

 9/21/1020الخميس 
223.0-213.9 

إدارة العالقات 
 العامة

التحميل المالي 
في المؤسسات 

 المالية

إدارة قواعد 
 المعطيات

اإلدارة في ظل 
الثقافات 
 المتعددة


