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دراسات متقدمة في 
مالية المحاسبة ال

  ونظرية المحاسبة

مناھج البحث 
  العلمي المتقدم

اقتصاديات تنظيم 
  وتوطين الصناعة

دراسات متقدمة في 
القياسي ا قتصاد 
)٢(  

أسس ومناھج 
  البحث العلمي

أسس ومناھج 
  البحث العلمي
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 في دراسات متقدمة
التكاليف والمحاسبة 

  يةا&دار

دراسات متقدمة في 
ا&دارة ا&ستراتيجية 

 للموارد البشرية

دراسات متقدمة في 
ا قتصاد الرياضي 
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نظرية ا&حصاء 
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النظرية ا قتصادية 
  المتقدمة

 المحاسبة الدولية
والمنشآت متعددة 

  )خ( الجنسية

نظرية ومعايير 
 المحاسبة

 نظرية المنظمة نظرية المنظمة
النظرية 
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اقتصاديات البيئة 
 والتنمية المستدامة

  )خ(

اقتصاديات البيئة 
 والتنمية المستدامة

  )خ(

في دراسات متقدمة 
المحاسبة ا جتماعية 

  )خ( والبيئية

يئة اقتصاديات الب
والتنمية المستدامة 

  )خ(
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ا&دارة 
  ا&ستراتجية

ا&دارة 
  ا&ستراتجية

ا قتصاد 
القياسي 

  )١(المتقدم 
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طرق التحليل 
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طرق التحليل 
  ا&حصائي المتقدمة

دراسات متقدمة 
  في المراجعة

تنمية الموارد 
  البشرية

دراسات في  
  سلوك المستھلك

  الع7قات
  ا قتصادية الدولية

تصميم وتحليل 
 التجارب

بدخول ا متحان إ  إذا كان  ب، ولن ُيسمح -ي طالو&������BCD,���א����	�A$�/ً�?�#�م�א���,	��م�٢٠��L١��L٢٠١٨א��$��5م�من تبدأ ا متحانات بمقر الكلية اعتباراً  -

  .مسدداً للمصروفات مع اعتبار الطالب المتخلف عن دخول ا متحان راسباً 
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ا تجاھات الحديثة في إدارة الموارد 

  البشرية
  إدارة ا-زمات

5$�  ا-ساليب ا&حصائية  ا-ساليب ا&حصائية  ا-ساليب ا&حصائية ��٢٧L١L٢٠١٨א�
ا-ساليب الكمية ا&حصائية في تخطيط  

  إدارة الجودة الشاملة  واختيار الموارد البشرية
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  دراسات في ا&دارة
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  )خ( إدارة المواد وسلسلة القيمة  )خ( تشريعات العمل
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بدخول ا متحان إ  إذا  ب، ولن ُيسمح -ي طالو&������BCD,���א����	�A$�/ً�?�#�م�א���,	�٢١L١L٢٠١٨א3/�����م�تبدأ ا متحانات بمقر الكلية اعتباراً من  -
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دراسات 
متخصصة في 

  المراجعة

تطبيقات 
رية تكاليف وإدا
  بالحاسب

نظم ضريبية 
  مقارنة

التنمية 
  ا&دارية

إدارة الجودة 
في الخدمات 

  الصحية

إدارة 
  التعويضات

إدارة 
العمليات 
  وا&نتاج

استراتيجيات 
  تسويقية

اقتصاديات 
الصناعة 

  والنقل

حاسب ال
Eلي ا

  وتطبيقاته

الحاسب 
اEلي 

  وتطبيقاته

التمويل 
وأسواق 

  المال
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 المراجعة

والفحص 
  الضريبي

محاسبة 
المسئولية وتقييم 
ا-داء وترشيد 

  القرارات

مشك7ت  في 
الضرائب غير 

  المباشرة

إدارة الموارد 
البشرية في 
المنظمات 
  الحكومية

إدارة خدمات 
ا&قامة 
  والطعام

إدارة ع7قات 
العمل 

  والنقابات

إدارة 
المشروعات 

  الصغيرة

التسويق 
  الدولي

النظم 
والنظريات 

ة النقدي
  والمصرفية

بحوث 
  العمليات

تأمينات 
  الممتلكات

نظم الضبط 
والرقابة بالبنوك 
و المؤسسات 

  التمويلية
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التحليل 
المحاسبي 

لقرارات المال 
  وا ستثمار

ا&ستراتيجيات 
والسياسات 

  ا&دارية

دراسات في 
السياسات 

  المالية

تبسيط 
إجراءات 
  ونظم العمل

تسويق 
الخدمات 

  صحيةال

إعداد وتنمية 
الموارد 
 البشرية

إدارة 
 المواد

التسويق 
 ا&ستراتيجي

اقتصاديات 
السكان 
  والرفاھية

ا&حصاء 
  السكاني

إدارة 
 المخاطر

نظم المحاسبة 
بالبنوك 

المؤسسات و
  التمويلية

بدخول ا متحان إ  إذا  ب، ولن ُيسمح -ي طالو&������BCD,���ً�א����	�A$�/م�?�#�م�א���,	��١٢L١L٢٠١٨א3/���م�تبدأ ا متحانات بمقر الكلية اعتباراً من  -

  .كان مسدداً للمصروفات مع اعتبار الطالب المتخلف عن دخول ا متحان راسباً 
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نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم تكنولوجيا 
  المعلومات

أساليب 
  إحصائية

أساليب 
  إحصائية

أساليب 
  ومناھج بحث
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دراسات في 
المحاسبة 

  المالية

دراسات في 
المحاسبة 

  المالية

دراسات في 
المحاسبة 

  المالية

دراسات في 
ا&دارة والسلوك 

  التنظيمي

دراسات في 
ا&دارة والسلوك 

  التنظيمي

دراسات في 
ا&دارة والسلوك 

  التنظيمي

دراسات في 
دارة والسلوك ا&

  التنظيمي

دراسات في 
ا&دارة والسلوك 

  التنظيمي

أساليب ومناھج 
البحث في 
الدراسات 
  ا قتصادية

مناھج وطرق 
  بحث

نظم المعلومات 
  يوالحاسب اEل
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أساليب 
  ومناھج بحث

أساليب 
  ومناھج بحث

أساليب 
  ومناھج بحث

دراسات في 
  ا&دارة العامة

 إدارة السج7ت
  الطبية

 األساليب الكمية

في تخطيط  واإلحصائية

  واختيار الموارد البشرية

ا&دارة 
  ا&ستراتيجية

إدارة 
  التسويق

نظم 
وتكنولوجيا 
  المعلومات

نظم 
تكنولوجيا 
  المعلومات

نظم مالية 
  وتأمينية

	�A$�/ً�א����?�#�م�א���,	��م�٢٠L١L٢٠١٨א��$��5م�تبدأ ا متحانات بمقر الكلية اعتباراً من  -١���,���BCD���&بدخول ا متحان إ  إذا كان  ب، ولن ُيسمح -ي طالو

  .مسدداً للمصروفات مع اعتبار الطالب المتخلف عن دخول ا متحان راسباً 
سبق أن من نفس المواد بالجدول أع7ه  )فقطن أو مادتيمادة واحدة (من العام الماضي أن يدخل ا متحان إ  في يجوز -ي طالب راسب في أكثر من مادة بالتيرم ا-ول    -٢

  .سجلھا وللكنترول الحق في إلغاء المواد الزائدة مع اعتبار دخولھا كأن لم يكن وبدون أي مسئولية قانونية على الكلية
  

  
  
 


