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 ادارة األعمال :القسم                                  األعمالية: الكل
 

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  المادة اسم رقم المادة
 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

  3 متطلب جامعة اختياري     3 متطلب جامعة اجباري  

 0331200 3 مهارات حاسوب )انسانية( 0331201   3 مبادئ إدارة األعمال 0511101

  3 مبادئ التسويق 0571101   3 (1مبادئ المحاسبة ) 0531101

  3 الرياضيات المالية 0551401   3 االقتصاد الجزئي 0551502

  3 اإلحصاء للعلوم اإلدارية 0551504   3 متطلب جامعة اختياري  

 ( ساعة15)  المجموع  ( ساعة15) المجموع
 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 عدد المادة اسم المادة رقم
 السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب الساعات

  3  متطلب جامعة اجباري    0511101 3 اتصاالت األعمال  0512101
  3  اجباري  متطلب جامعي   0511101 3 إدارة الموارد البشرية 0512102
 0511101 3 ادارة التغيير و التطوير 0512103  0531101 3 (2مبادئ المحاسبة ) 0531102
 0511101 3 بحوث العمليات  0512202  0531101 3 (1ارة المالية )اإلد 0551101
 0571101 3 إدارة المبيعات 0571102   3 اتمتة المكاتب 0581101

  3 إدارة نظم المعلومات 0581102  0511101 3 إدارة سالسل التوريد 0512402
 ( ساعة18)  المجموع  ( ساعة18)  المجموع

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  المادة اسم المادة رقم
 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

  3 متطلب جامعة اختياري     3 القانون التجاري لإلعمال 0412343
  3 اختياري  تخصص متطلب    3 متطلب جامعة اختياري  

 0512102 3 السلوك التنظيمي 0513101  0551504 3 منهجية البحث في األعمال 0512201
 0511101 3 الريادية واألعمال الصغيرة 0513102  0512202 3 إدارة اإلنتاج والعمليات 0513201
 0531102 3 المحاسبة اإلدارية 0533302  0551502 3 االقتصاد الكلي 0551503

 0571101 3 سويقادارة الت 0572201     
 ( ساعة18)  جموعالم  ( ساعة15) المجموع

 السنة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

  3  طلب جامعة اجباري مت   0513201 3 اإلدارة اإلستراتيجية 0513103
 0513101 3 نظرية المنظمة 0514102  0512202 3 إدارة المشاريع  0514201
 0581101 3 مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات 0581103  0513201 3 إدارة الجودة الشاملة 0514202
 0513103 3 األعمال الدولية  0514104  0581103 3 األعمال اإللكترونية إدارة 0581301

 0512201 3 مشروع تخرج 0514601   3 متطلب جامعة اختياري  
       3 اختياري  تخصصمتطلب  

 ( ساعة15)  المجموع  ( ساعة18)  المجموع
 


