
 
 

 

 
 

 لثانيامقررات الحمقة األولى /السنة األولى / الفصل  مذاكراتبرنامج 
 9191-9102لمعام الدراسي 

 
وكيل المعهد                مدير شؤون الطالب رئيس دائرة االمتحانات                

    
                                                  

 
 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال مصدق          

  
 

 
 

 التوقيت قررلما اليوم والتاريخ

  2.31 -8.31 محاسبة متوسطة 9191/ 6/ 90األحد 

  2.31 -8331 /0لغة انكميزية لغة األعمال / 2222/ 6/  22اإلثنين 

  2.31 -8331 بيقات معموماتية في اإلدارةتط    2222/ 6/ 22الثالثاء 

  2.30 -8331 /0لغة فرنسية لغة األعمال / 2222/ 6/  24 األربعاء

  2331 -8331 إحصاء واحتماالت 2222/ 6/  25الخميس

  2.31 -8331 مدخل إلى التسويق   9191/  6/ 98ألحد ا



 
 

 

 
 

 ثانيمقررات الحمقة األولى /السنة الثانية / الفصل ال مذاكراتبرنامج 
 9191-0291لمعام الدراسي 

                                                                                            
مدير شؤون الطالب                 وكيل المعهدرئيس دائرة االمتحانات                

    
                                                  

 

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال مصدق          
 
 
 

 تالتوقي قررلما اليوم والتاريخ

 00.11 -01311 إدارة الموارد البشرية 9191/ 6/ 90األحد 

 00311 -01311 نظم المعمومات اإلدارية 2222/ 6/  22اإلثنين 

 00311 -01311 قانون التجارة والشركات 2222/ 6/ 22الثالثاء 

 00311 -01311 اقتصاد كمي 2222/ 6/  24األربعاء 

 00311 -01311 /3االعمال /لغة انكميزية لغة  2222/ 6/  25الخميس

 00311 -01311 المحاسبة اإلدارية 9191/  6/ 98األحد 

 00311 -01311 /3لغة فرنسية لغة االعمال / 9191/ 6/ 92اإلثنين 

 00311 -01311 المالية العامة 9191/ 6/  31الثالثاء 



 
 

 

 
 
 

 الثانيمقررات الحمقة األولى /السنة الثالثة/ الفصل  مذاكراتبرنامج 
 9191-9102لمعام الدراسي 

 

 
معهدمدير شؤون الطالب                 وكيل الرئيس دائرة االمتحانات                

    
                                                  

 

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال مصدق          
 

 
 
 
 

 التوقيت قررلما اليوم والتاريخ

 09331 – 00331 إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة  9191/ 6/ 90األحد 

 09331 – 00331 إدارة التفاوض 2222/ 6/  22اإلثنين 

 09331 – 00331 العمميأساليب البحث  2222/ 6/ 22الثالثاء 

 09331 – 00331 اإلدارة العامة 2222/ 6/  24األربعاء 

 09331 – 00331 تشريعات األعمال 2222/ 6/  25الخميس

 09331 – 00331 سمسمة التوريدإدارة  9191/  6/ 98األحد 



 
 

 

 
 

 الثانيمقررات الحلقة الثانية /السنة الرابعة / الفصل  مذاكرات برنامج

 9191-9102لمعام الدراسي 

 

مدير شؤون الطالب                 وكيل المعهدرئيس دائرة االمتحانات               
    

 

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال مصدق        
 
 

 

 االختصاص

  إدارة العمميات فمالية ومصار  إدارة التسويق الوقت والتاريخ
إدارة الموارد 

 البشرية

 9191/ 6/ 90األحد 
0311- 9311 

تسويق 
 الخدمات

تمويل 
 الشركات

 إدارة اإلنتاج
إدارة المسار 

 المهني

 2222/ 6/  22اإلثنين 
0311- 9311 

 إدارة الجودة

 2222/ 6/ 22الثالثاء 
0311- 9311 

بحوث 
 التسويق

 

أساسيات 
 التأمين

منهجيات تحليل 
 تصميم النظمو

إدارة المعرفة 
ورأس المال 

 الفكري

 2222/ 6/  24األربعاء 
0311- 9311 

 نظرية القرارات

 2222/ 6/  25الخميس
0311- 9311 

 إدارة األعمال الدولية

  9191/  6/ 98األحد 
0311-9311 

اتصاالت 
تسويقية 
 متكاملة

الخدمات 
 المصرفية 

نماذج متقدمة 
في بحوث 
 العمميات

رق إدارة ف
العمل وحل 

 الخالفات


