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 مبادئ اإلحصاء  البيانات ومعالجة امللفات هياكل إدارة منشأة التجزئة

 

 اإلحصاء لإلدارة  إدارة اإلعالن  الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة

 اإلداريةعلومات املنظم  إدارة العمليات اللغة اإلنجليزية

 إدارة املنتج والعالمة التجارية التقارير املالية وتحليل القوائم  

 بنوك النقود و ال محاسبه ماليه متقدمة 

 املالية اإلدارةمبادئ  إدارة املشاريع  

 

 ستهلك املسلوك  التسويق الدولي 

 تقييم األصول   البنوك والتمويل اإلسالمي  

 (2علومات )املتحليل وتصميم نظم   

لياقةالو  الصحة  (2مالية ) مدخل محاسبه (1محاسبه ماليه متوسطه ) 

 

املالية قوائم التحليل   االستثمار  (1)محاسبه مالية مدخل  

 نظرية التنظيم وتصميم املنظمات   (1) البرمجةلغات  

 حاسبية املعلومات املنظم  شركات المالية  

 إدارة سلسلة االمداد  إدارة املوارد البشرية  

 سويقالتقنوات  (2) البرمجةلغات  التسويق االستراتيجي 

 

 إدارة املخاطر  حكوميةال املحاسبة التأمين 

2مراجعه   البيانات وتنقيبالذكاء في االعمال  طرق البحث  

 التخطيط املالي الشخص ي   إدارة البنوك  نظام العمل والخدمة املدنية 

قتصادي في اإلسالماالنظام ال  إدارة التفاوض وحل النزاعات  خدماتالتسويق  
 

 مبادئ الرياضيات الرياضيات لإلدارة تطبيقات االنترنت في االعمال

 

 اخالقيات العمل تجاري القانون ال موضوعات إدارية معاصرة

الية املشتقات امل  تنظيمي السلوك ال الشبكات وامن املعلومات  

 املالية الدولية  تسويقية التصاالت اال ( 1تحليل وتصميم نظم املعلومات )

 محاسبه اداريه متوسطه  املالية واملؤسساتسواق األ  

 محاسبة املنشآت املالية   اإلدارةتكنولوجيا املعلومات في  

 مهارات الكتابة اإلدارية  الحاسوبنظم تشغيل  

 

 إدارة عالقات العمالء  ضرائبالزكاة و المحاسبة  

  املاليةخدمات التسويق  حافظاملإدارة  

 دارة التغيير والتطوير  ا التسويق السياحي 

 االقتصاد الجزئيمبادئ  التمويل واالستثمار العقاري  

 

  اإلدارية املحاسبةمدخل  نظم قواعد البيانات  

 املحاسبة الدولية (2متوسطه )محاسبه ماليه  

 مبادئ االقتصاد الكلي البيع وإدارة املبيعات  

تصالاالمهارات  إدارة الجودة الشاملة    

 نظم املعلومات ملساندة القرار  اإلدارة الدولية  

 مهارات إدارية ستراتيجية اال دارة اإل  

 

 تطبيقات البرمجة للمستخدم النهائي موضوعات خاصه في التسويق 

 القيادة اإلدارية  موضوعات محاسبية مختارة 

 موضوعات خاصة في العلوم املالية   

 تعلمالمهارات  مبادئ اإلدارة 

 

 صنع القرارات وحل املشكالت التحليل املالي  

  متقدمةمحاسبه إدارية    املحاسبةنظرية  

راقبتها   (1)مراجعه  نظم امن املعلومات وم

 نظام اجتماعي في اإلسالم استراتيجيات التسعير  

 التسويق املباشر العمليات البنكية  

  اإللكترونيةصفحات التصميم  نظام سياس ي في اإلسالم 

 اإلدارة العامة  
 

مهارات اللغة   –استخدامات الحاسب في املحاسبة  –ريادة األعمال  – بحوث التسويق  –التسويق االلكتروني  –نظم اإلدارة املكتبية  –مهارات الحاسب )عملي( ات مقرر ملحوظة: 

 ا في األسبوع قبل إجازة عيد الفطر املبارك.اختباره التخرج يتممشروع  – العربية


