
اليوم

المستوى

(1)مبادئ محاسبة رياضة بحتة(1)لغة عربية إدارة أعمال(1)لغة إنجليزية اقتصاد جزئيمبادئ الحاسوب

(ق 19) (ق 19)أأأ8-10  (ق 13)أأأ8-10  (ق 13)أأأ10-12  (ق 19)أأأ8-10  (ق 19)أأأ10-12  (ق 19)أأأ8-11  أأأ11-2 

(1)مبادئ محاسبة رياضة بحتةإدارة أعمال(1)لغة عربية اقتصاد جزئي(1)لغة إنجليزية مبادئ الحاسوب

(ق 19) (ق 13)أأأ10-12  (ق 19)أأأ8-10  (ق 19)أأأ10-12  (ق 13)أأأ8-10  (ق 19)أأأ10-12  (ق 19)أأأ11-2  أأأ8-11 

قانون تجاريمحاسبة شركات أشخاصإدارة خطر وتأمينمبادئ تسويقنقود وبنوكرياضة مالية

(ق 11) (ق 11)أأأ8-11  (ق 11)أأأ8-10  (ق 11)أأأ10-12  (ق 11)أأأ8-11  (ق 11)أأأ11-2  أأأ10-12 

إدارة خطر وتأمينقانون تجاريمحاسبة شركات أشخاصنقود وبنوكمبادئ تسويقرياضة مالية

(ق 11) (ق 13)أأأ11-2  (ق 13)أأأ8-10  (ق 11)أأأ10-12  (ق 11)أأأ8-11  (ق 3)أأأ8-10  أأأ10-1 

إدارة مصارفإدارة منشآت متخصصة(1)محاسبة تكاليف إدارة مشروعات صغيرةإدارة مبيعاتإدارة مالية

(ق 13) (ق 12)أأأ8-11  (ق 13)أأأ11-1  (ق 9)أأأ12-2  (ق 12)أأأ8-11  (ق 13)أأأ8-10  أأأ8-10 

(1)محاسبة تكاليف محاسبة حكومية(1)محاسبة ضريبية محاسبة دوليةإدارة ماليةمحاسبة منشآت مالية

(ق 9) (ق 9)أأأ8-11  (ق 9)أأأ11-2  (ق 9)أأأ8-11  (ق 9)أأأ8-11  (ق 17)أأأ11-2  أأأ8-11 

إدارة مصارفتشريعات مصرفيةعمليات مصرفية(1)محاسبة تكاليف إدارة ماليةمحاسبة منشآت مالية

(ق 9) (ق 9)أأأ8-11  (ق 9)أأأ11-2  (ق 10)أأأ8-11  (ق 10)أأأ11-1  (ق 13)أأأ11-1  أأأ8-10 

إدارة منظمات أعمال صحيةاقتصاديات الصحةسياسات صحيةعلم السكان واإلحصاء الحيويمهارات اإلتصالإدارة مالية

(ق 13) (ق 16)أأأ8-11  (ق 16)أأأ11-1  (ق 16)أأأ8-10  (ق 16)أأأ10-12  (ق 16)أأأ10-12  أأأ8-10 

(1)محاسبة إدارية إدارة األزماتإدارة الجودة الشاملةEإدارة أعمال باللغة إدارة التسويقنظرية المنظمة

(ق 19) (ق 12)أأأ8-11  (ق 16)أأأ10-12  (ق 9)أأأ10-12  (ق 9)أأأ8-11  (ق 9)أأأ8-10  أأأ11-2 

(1)محاسبة إدارية نظم معلومات محاسبيةمحاسبة تكاليف معياريةنظرية محاسبية(1)مراجعة حسابات Eدراسات محاسبية 

(ق 14) (ق 14)أأأ11-2  (ق 14)أأأ8-11  (ق 14)أأأ11-2  (ق 14)أأأ11-2  (ق 14)أأأ8-11  أأأ8-11 

(1)محاسبة إدارية إدارة المحافظ االستثماريةإدارة الجودة الشاملةإدارة اإلئتمان المصرفيتحليل ماليتدريب ميداني

(ق 10) (ق 4)أأأ8-10  (ق 10)أأأ10-12  (ق 9)أأأ8-10  (ق 9)أأأ8-11  (ق 9)أأأ11-2  أأأ11-2 

نظرية المنظمةإدارة األزماتخدمات اإليواء في المستشفياتEمصطلحات طبية تدريب ميدانيإدارة الجودة الصحية

(ق 12) (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ8-10  (ق 9)أأأ10-12  (ق 12)أأأ8-10  أأأ10-12 
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(B)ثاني عام 
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