
  
  

  2008/2009 األعمال إدارة تخصص لطلبــة االسترشاديـة الخطة         
   االولى السنة

  االول الدراسي الفصل  الثاني الدراسي الفصل
  المادة رقم  المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب   المادة رقم المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب

  --  إجباري جامعة متطلب  3  --   --  إجباري جامعة متطلب  3  --
  0401110  الجزئي االقتصاد مبادئ  3  --   0401111  الكلي االقتصاد مبادئ  3  0401110

  0402111  )1( األعمال إدارة  3  --   0401120  االحصاء مبادئ  3  --
  0403110  )1( محاسبة  3  --   0401121  واالدارة لالقتصاد الرياضيات  3  --

   0403111  )2( محاسبة  3  0403110
   --  اختياري جامعة متطلب  3  --

  --  اختياري جامعة متطلب  3  --

    المجموع  15      المجموع 18  

              
   الثانيــة السنـة

  االول الدراسي الفصل  الثاني الدراسي الفصل
  لمادةا رقم  المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب   المادة رقم  المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب

  0402210  التنظيمي السلوك  3  0402111   0401220  واالدارة لالقتصاد االحصاء 3  0401120
  0402214  العمليات بحوث  3  0401121   0403212  التكاليف محاسبة  3  0403111
  0402232  المكاتب إدارة 3  0402111   0404211  المالية االدارة  3  0403111
  0404261  االسالمية البنوك  3  --   0405211  التسويق إدارة  3  0405110
  0405110  التسويق مبادئ  3  --   0407231  اإلدارية المعلومات نظم  3  0402111

  --  إجباري جامعة متطلب  3  --   --  إجباري جامعة متطلب  3  --
    المجموع  18     المجموع 18  

          
  الثالثــة لسنـةا

 االول الدراسي الفصل  الثاني الدراسي الفصل
  المادة رقم  المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب   المادة رقم المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب
  0401227  اإلدارية العلوم في البحث منهجية  3  0401220   0402310  الصغيرة المشروعات إدارة  3  0403111و0402111

  0402311  االسالم في دارةاال  3  0402111   0402319  البشرية الموارد إدارة 3  0402111
  0402312  والعمليات االنتاج إدارة  3  0402214   0402349  االداري التطوير 3  0402318

 0404351  التأمين مبادئ 3  0404211  0402318  المنظمة نظرية  3  0402210
  --  إختياري جامعة متطلب  3  -- 

  --  إختياري جامعة متطلب  3  --   --  إختياري جامعة متطلب 3  --
المجموع  15        المجموع  18 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعة السنة

  االول الدراسي الفصل  الثاني الدراسي الفصل 
  المادة رقم  المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب   المادة رقم المادة اسم  الساعات عدد  السابق المتطلب

  0402411  يعالمشار إدارة  3  0402312   0402424  استراتيجية ادارة  3  0402111
  0402414  الدولية األعمال إدارة  3  0402111   0402426  الحاسوب باستخدام إدارية حاالت  3  0402111

  0404312  االستثمار إدارة  3  0404211   0402449  التغيير إدارة  3  0402318
  --  القسم من اختيارية مادة  3  --   --  القسم من اختيارية مادة  3  --
  --  القسم من اختيارية مادة  3  --   --  حرة مادة  3  --

    المجموع  15       المجموع  15  


