
 
 
 
 
 
 

انًحاضثح انخطح انذراضيح : تكانىريىش في  
 

 

  اضى انًقرر  عذد انطاعاخ انكتاب انًقرر انًؤنف

 األولانفصم 

 
 
 

 

 1 يثادئ انًحاضثح 4 يقذيح انًحاضثح يجًىعح يؤنفيٍ

 2 يهاراخ االتصال 4 يهاراخ االتصال يجًىعح يؤنفيٍ

انحاضة يقذيح في  يجًىعح يؤنفيٍ
 اآلني

 3 يقذيح في انحاضة اآلني 4

 4 يثادئ إدارج األعًال  4 يثادئ إدارج األعًال يجًىعح يؤنفيٍ

أصىل انًحاضثح  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًانيح 

 )انجسء األول(

 أصىل انًحاضثح انًانيح 4
 )انجسء األول( 

5 

 انفصم انثاَي
 
 

 

أصىل انًحاضثح  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًانيح

انثاَي()انجسء   

 أصىل انًحاضثح انًانيح 4
 )انجسء انثاَي(

1 

اضتخذاو انحاضة  يجًىعح يؤنفيٍ
 اآلني في انًحاضثح

اضتخذاو انحاضة اآلني في  4
 انًحاضثح

2 

يثادئ االقتصاد  يجًىعح يؤنفيٍ
 انجسئي

 3 يثادئ االقتصاد انجسئي 4
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يثادئ انقاَىٌ  يجًىعح يؤنفيٍ
 انتجاري

انتجارييثادئ انقاَىٌ  4  4 

اضاضياخ اإلدارج  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًانيح

 
 

 5 اضاضياخ اإلدارج انًانيح 4

  انفصم انثانج

انًحاضثح انعايح  يجًىعح يؤنفيٍ
وفق انُظاو 

 انًحاضثي انًاني

انًحاضثح انعايح وفق انُظاو  4
 انًحاضثي انًاني 

1 

 2 انًحاضثح و انثُىك 4 انًحاضثح و انثُىك يجًىعح يؤنفيٍ

انًىازَاخ و إعذاد  يجًىعح يؤنفيٍ
 انتقارير

 3 انًىازَاخ و إعذاد انتقارير 4

 4 انًحاضثح انحكىييح  4 انًحاضثح انحكىييح يجًىعح يؤنفيٍ
 5 انًحاضثح انًانيح 4 انًحاضثح انًانيح يجًىعح يؤنفيٍ

  انفصم انراتع

انًشاكم انًحاضثيح  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًعاصرج

 1 انًشاكم انًحاضثيح انًعاصرج  4

تحىث انعًهياخ في  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًحاضثح

 2 تحىث انعًهياخ في انًحاضثح 4

 3 انتجارج انذونيح 4 انتجارج انذونيح يجًىعح يؤنفيٍ

 4 انًحاضثح انذونيح  4 انًحاضثح انذونيح يجًىعح يؤنفيٍ

 5 انُظريح انًحاضثيح  4 انُظريح انًحاضثيح يجًىعح يؤنفيٍ
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  انفصم انخايص

يفهىو انًحاضثح  يجًىعح يؤنفيٍ
 انذونيح

 1 يفهىو انًحاضثح انذونيح  4

 2 انًحاضة انضريثح 4 انًحاضة انضريثح يجًىعح يؤنفيٍ

يحاضثح تكانيف  يجًىعح يؤنفيٍ
 إداريح

 3 يحاضثح تكانيف إداريح  4

انتكانيفيحاضثح  4 يحاضثح انتكانيف يجًىعح يؤنفيٍ  4 

يحاضثح انشركاخ  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًطاهًح

 5 يحاضثح شركاخ األيىال  4

  انفصم انطادش 

يحاضثح شركاخ  يجًىعح يؤنفيٍ
 االشخاص

 1 يحاضثح شركاخ االشخاص 4

يراجعح و يراقثح  يجًىعح يؤنفيٍ
 داخهيح

 2 يراجعح و يراقثح داخهيح 4

يطاهًح انتحهيم  يجًىعح يؤنفيٍ
نهًيساَيح في انًاني 

اتخار انقراراخ 
 انًانيح

يطاهًح انتحهيم انًاني نهًيساَيح  4
 في اتخار انقراراخ انًانيح

3 

َظاو انًعهىياخ  يجًىعح يؤنفيٍ
 انًحاضثي

 4 َظاو انًعهىياخ انًحاضثي 4

  انفصم انطاتع

 1 تحج انتخرج 8  


