
 
 
 
 

 برنامج الدراسة األسبوعي لكلية اإلدارة واالقتصاد
 2021 – 2020 للعام الدراسي ثانيالفصل ال

 
 برنامج السنة األولى

 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

 1ق –الرياضيات اإلدارية  1ق –( 2أساسيات المحاسبة ) 1ق –تحليل اقتصادي كلي  السبت
 (2إنكليزي ) 1ق –أساسيات التسويق  الكتابة باللغة االنكليزيةمهارات  األحد

  (2اللغة العربية )  اإلثنين

 

 برنامج السنة الثانية
 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

  2ق –تحليل اقتصادي جزئي   السبت
   1ق –إدارة التسويق والمبيعات  األحد

 3ق –( 2محاسبة متوسطة ) 1ق –المالية العامة  1ق –االتصاالت اإلدارية  اإلثنين

 

 إدارة -برنامج السنة الثالثة 
 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

  4ق –نظم دعم القرار  2ق –اإلدارة المالية  السبت
 1ق –إدارة المؤسسات الخدمية  2ق –نظم المعلومات اإلدارية   األحد

  الصحة العامة 2ق –إدارة العمليات واإلنتاج  اإلثنين

 

 محاسبة -برنامج السنة الثالثة 
 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

 –نظم المعلومات المحاسبية  3ق –( 2محاسبة تكاليف ) 3ق –المحاسبة الحكومية  السبت
 3ق

    األحد
  الصحة العامة 3ق –محاسبة ضريبية  اإلثنين

 

 إدارة -برنامج السنة الرابعة 
 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

    السبت
 –إدارة المشروعات وتقويمها   2ق –إدارة المعرفة  األحد

 2ق
 علم االقتصاد 2ق –إدارة األزمات  مشروع تخرج اإلثنين

 

 محاسبة -برنامج السنة الرابعة 
 16:00 – 14:00 13:50 – 11:30 11:20 – 9:00 اليوم

 –( 2أصول مراجعة حسابات ) السبت
 4ق

 2ق –قضايا محاسبية معاصرة  5ق –نظرية المحاسبة 

    األحد
 –( 2محاسبة مالية متقدمة ) مشروع تخرج اإلثنين

 3ق
 علم االقتصاد

 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2021-2020برنامج االمتحان للفصل الثاني للعام الدراسي 

 الفترات األيام
 1فترة

10:00 – 11:30 
 2فترة

12:00 – 13:30 
 3فترة

14:00 – 15:30 
السبت 

29/5/2021 
 تحليل اقتصادي كلي

 2محاسبة متقدمة
 2محاسبة متوسطة إدارة التسويق والمبيعات

 إدارة المشروعات وتقويمها
 2انكليزي االتصاالت اإلدارية تحليل اقتصادي جزئي 30/5/2021األحد 

اإلثنين 
31/5/2021 

 الصحة العامة إدارة العمليات واإلنتاج 2أساسيات المحاسبة

الثالثاء 
1/6/2021 

مهارات الكتابة باللغة 
 االنكليزية

 إدارة المعرفة محاسبة حكومية
 علم االقتصاد

 رياضيات إدارية 5/6/2021السبت 
 2أصول مراجعة حسابات

 إدارة المؤسسات الخدمية
 نظرية المحاسبة

 2محاسبة تكاليف

 اإلدارة المالية 6/6/2021األحد 
 قضايا محاسبية معاصرة

 محاسبة ضريبية أساسيات التسويق
 إدارة أزمات

 نظم المعلومات المحاسبية نظم المعلومات اإلدارية 2مهارات حاسوب 7/6/2021اإلثنين 
الثالثاء 

8/6/2021 
 2اللغة العربية المالية العامة نظم دعم القرار

 

 

                                                                      
 


