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 التاريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى  

 12/9 االحد
 1مبادئ إدارة ك

 حضوري
 الكتروني 1استراتيجية ك الكتروني 1إدارة مالية ك الكتروني 1ك E+1تسويق ك

 13/9 االثنين
 1مبادئ اقتصاد ك

 الكتروني
 حضوري 1انتاج ك حضوري 1اخالقيات وظيفة ك حضوري 1أساليب ك

  الكتروني 1ك E+1حاسوب ك  حضوري 1إحصاء ك 14/9 الثالثاء

 حضوري 1نظام محاسبي ك حضوري 1كمتوسطة  الكتروني 1حقوق ك 15/9 األربعاء
 1إدارة مقارنة ك

 حضوري

 16/5 الخميس
 2مبادئ إدارة ك

 حضوري
 

+ تكنولوجيا 2سلوك كمنظمة و
 الكتروني  2حاسوب ك +2ك

 

 حضوري 1إدارة محلية ك حضوري 1موارد بشرية ك الكتروني 1حاسوب ك 18/9 السبت
 1تطوير اداري ك

 حضوري

 الكتروني 1محاسبة ك 19/9 االحد
+  2+حاسوب ك2حكومية ك

 الكتروني 2اخالقيات ك
حضوري 1نظرية منظمة ك  

 2ك QSB+  1تامين ك
 الكتروني

 حضوري 2إدارة بيئة ك حضوري 2عالقات ك الكتروني 1عربي ك 9-20 االثنين
 2منظمات دولية ك

 حضوري

 حضوري 2نظم سياسية ك الكتروني 1إنكليزي ك 21/9 الثالثاء
 2إدارة محلية مقارنة ك

 حضوري

 2تطوير اداري ك
 حضوري

  حضوري 2إدارة مشاريع ك حضوري 2منظمات كإدارة  الكتروني 2إحصاء ك 22/9 األربعاء

  الكتروني 2سياسات مالية ك  الكتروني 2محاسبة ك 23/9 الخميس

    الكتروني 2حاسوب ك 25/9 السبت

    الكتروني 2رياضيات ك 26/9 االحد

    الكتروني 2عربي ك 27/9 االثنين

    الكتروني 2اقتصاد ك 28/9 الثالثاء

    الكتروني 2ديمقراطية ك 29/9 االربعاء
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