
 

 ـه8341-8341 الثاويالفصل الذراس ي 

 (4048 - 8089الفترة الزابعت ) (84039 - 88048الفترة الثالثت ) (88088 -  1039الفترة الثاهيت ) (1089 - 1088ولى )الفترة لا  والخاريخ اليىم
 مبادئ الزياضياث (4مذخل محاسبه ماليه ) العقيذة والاخالق مبادئ الادارة املاليت

 (8لغاث البرمجت ) الذكاء الاصطىاعي والىظم الخبيرة (4لغاث البرمجت ) هياكل البياهاث ومعالجت امللفاث

 مذخل محاسبه اداريت ماليت مخقذمتمحاسبه  (4)مخىسطت محاسبه ماليت  جحليل القىائم املاليت

  قىىاث الدسىيق جكىىلىجيا املعلىماث في الادارة مىضىعاث اداريت معاصزة

  مىضىعاث خاصه في العلىم املاليت ادارة املحافظ الدسىيق الاستراجيجي

    الخمىيل والاسدثمار العقاري 

 (8مزاجعت ) اخالقياث العمل مبادئ الدسىيق مهاراث الكخابت الاداريت

 حسىيق الخذماث جطبيقاث بزمجت للمسخخذم النهائي السلىك الخىظيمي ادارة املشاريع

 حسىيق الخذماث املاليت ماليت شزكاث (4مزاجعه ) املحاسبت الذوليت

 (8)املعلىماث جحليل وجصميم هظم  هظزيت الخىظيم الادارة الذوليت الدسىيق السياحي

   ادارة البىىك ادارة املخاطز

 مهاراث الحاسب اسخخذاماث الحاسب في املحاسبت بحىر الدسىيق الصحت واللياقت - هظم إلادارة املكخبيت

 مهاراث الاجصال الاحصاء لإلدارة (8مذخل محاسبه ماليه ) طزق البحث

 هظم املعلىماث الاداريت املحاسبت الحكىميت (4جحليل وجصميم هظم املعلىماث ) املعلىماث ملساهذة القزارهظم 

 البيع وادارة املبيعاث ادارة العملياث هظزيت املحاسبت ادارة املىارد البشزيت

  الدسىيق الذولي هظام العمل والخذمت املذهيت الاسدثمار

  ماليت دوليت ادارة الاعالن 

ت مبادئ الاقخصاد الكلي مبادئ الاقخصاد الجزئي هظام سياس ي في الاسالم  اللغت الاهجليًز

 (8محاسبت ماليه مخىسطت ) استراجيجياث الدسعير الدسىيق الالكترووي امً املعلىماث ومزاقبتها

 ادارة الخفاوض وحل النزاعاث الشخص يالخخطيط املالي  الخقاريز املاليت الادارة العامت

 الدسىيق املباشز   ادارة ميشأة الخجزئت

 هظم قىاعذ البياهاث   الخحليل املالي

 مبادئ الاحصاء الىظام الاجخماعي في الاسالم الزياضياث لإلدارة القاهىن الخجاري 

 الىقىد والبىىك الشبكاث وامً الحاسىب الادارة الاستراجيجيت الذكاء في الاعمال وجىقيب البياهاث

 ريادة الاعمال محاسبت الزكاة والضزائب محاسبت اداريت مخىسطت محاسبت ميشآث ماليت

 ادارة املىخج القيادة الاداريت  ادارة الجىدة الشاملت

  الخأمين  مشخقاث ماليت

  الدسىيقيتالاجصاالث   مىضىعاث خاصت في الدسىيق

 مهاراث الخعلم الاسالم الاقخصادي فيالىظام  مبادئ الادارة مهاراث اداريت

 جصميم الصفحاث الالكتروهيت هظم املعلىماث املحاسبيت هظم الدشغيل جطبيقاث الاهترهذ في الاعمال

 الاسىاق واملؤسساث املاليت ادارة الخغيير سلىك املستهلك محاسبه اداريت مخقذمت

 ادارة سلسلت الامذاد ادارة عالقاث العمالء البىىك والخمىيل الاسالمي صىع القزار وحل املشكالث

  العملياث البىكيت مىضىعاث محاسبيت مخخارة جقييم الاصىل 
 


