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الفصل األول  –السنة األولى  الفصل الثاني –السنة األولى    

 عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

101أدر  105أدر  3 قسم مبادئ اإلدارة   3 قسم أساسيات التسويق 

102أدر  106أدر  3 كلية مبادئ االقتصاد   3 كلية محاسبة الجرد وامليزانية 

103أدر  107أدر  3 كلية مبادئ املحاسبة   3 كلية مدخل القانون  

104أدر  108أدر  3 كلية رياضيات عامة   3 كلية اإلحصاء الوصفي 

CICT1023 3 جامعة مدخل الى الحاسوب ZSH 10  2 جامعة فقه العبادات 

ZAR 1 / 1اللغة العربية/ /1الثقافة اإلسالمية / ZHA 126 2 جامعة   2 جامعة 

Zsh1 )2 جامعة دراسات قرآنية )تالوة وتجويد Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ 

Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ     

 17  6 املجموع 20  8 املجموع

الفصل الثالث –السنة الثانية  الفصل الرابع –السنة الثانية    

 عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

201أدر   3 قسم إدارة التسويق 206أدر  3 قسم إدارة املوارد البشرية 

 3 كلية محاسبة شركات األموال 207أدر  3 قسم اإلدارة في اإلسالم 202أدر 

 3 كلية املالية العامة 208أدر  3 كلية محاسبة شركات األشخاص 203أدر 

 3 كلية اإلحصاء التطبيقي 209أدر  3 كلية التحليل االقتصادي الكلي 204أدر 

 3 كلية القانون التجاري  410أدر  3 كلية الرياضيات اإلدارية واملالية 205أدر 

ZEN 1 / 1اللغة اإلنكليزية/ /2اللغة اإلنكليزية / ZEN 2 2 جامعة   2 جامعة 

ZAR 2 / 2اللغة العربية/ /2الثقافة اإلسالمية / ZHA 126 2 جامعة   2 جامعة 

Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ 

 20  7 املجموع 20  7 املجموع

الفصل الخامس –السنة الثالثة  الفصل السادس –السنة الثالثة    

 عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

 3 قسم إدارة املشروعات الصغيرة 306أدر  3 قسم إدارة اإلنتاج 301أدر 

 3 قسم اإلدارة العامة 307أدر  3 قسم إدارة املواد والدعم اللوجستي 302أدر 

 3 قسم إدارة الزكاة واملؤسسات الوقفية 308أدر  3 قسم إدارة العالقات العامة 303أدر 

 3 قسم السلوك التنظيمي 309أدر  3 قسم النقود واملصارف 304أدر 

 3 كلية دراسة الجدوى االقتصادية 310أدر  3 كلية محاسبة التكاليف 305أدر 

ZIS 1 / (1لغة إسالمية )التركية/ /(2لغة إسالمية )تركية/ ZIS 2 2 جامعة   2 جامعة 

Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ 

 18  6 املجموع 18  6 املجموع

الفصل السابع –الرابعة  -السنة الفصل الثامن –السنة الرابعة    

 عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  عدد الساعات نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

 3 قسم اإلدارة اإلستراتيجية  407أدر  3 قسم املحاسبة اإلدارية 401أدر 

 3 قسم إدارة الجودة الشاملة 408أدر  3 قسم بحوث التسويق 402أدر 

 3 قسم إدارة الكوارث 409أدر  3 قسم إدارة األعمال الدولية 403أدر 

 3 قسم إدارة املنظمات الطوعية 410أدر  3 قسم نظم املعلومات اإلدارية 404أدر 

صحيةالفندقية و الشنشتت املإدارة  405أدر   3 قسم مشروع التخرج 411أدر  3 قسم 

 3 قسم اإلدارة املالية 412أدر  3 قسم اإلدارة االلكترونية 406أدر 

Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ Zsh11 1 جامعة دراسات قرآنية حفظ 

 19  6 املجموع 19  6 املجموع


