
 

 

 

 
 جــــــــذول إدارة شئوى التعلين والطالة                                                                        

 ( هوايذساب نىج –ايذظام )   رقح الراةعح لطلاب الف  7102انذحاى دور ستذهتر 

 الٌىم

 نىاد (   07   -  01 (الذىقٌر  نٌ    نىاد الفرقح الراةعح 

 الفرقح الثالثح 

 نىاد

 الفرقح  الثايٌح 

 نىاد

 لائحح قذًهح لائحح حذًثـــــــــــح الفرقح الأولى 

شعتح 

 نحاستح
 اقذصادشعتح  إدارجشعتح  

شعتح 

 نحاستح
 إدارجشعتح 

 الذىقٌر

 (           07 – 01)  نٌ  

 الذىقٌر

 (           07 – 01)  نٌ  

 الذىقٌر

 (           07 – 01)  نٌ  

 إدارج نالٌح  إدارج نالٌح  ------ إدارج نالٌح  إدارج نالٌح 
 نحاستح

 (  7الذكالٌف  )  
 الرًاضح الذطتٌقٌح  اقذصاد دحلٌلٍ 

اًا قض

اقذصادًح 

 نعاصرج 

قضاًا 

اقذصادًح 

 نعاصرج 

------ ------ ------ ------ ------ ------ 

ةحىز 

عهلٌاخ فى 

 الهحاستح 

ةحىز 

عهلٌاخ فى 

 الإدارج  

ةحىز 

 العهلٌاخ 

ةحىز 

 العهلٌاخ 

ةحىز 

 العهلٌاخ 

دطتٌقاخ نحاستٌح 

 على الحاسث

نحاستح 

 نذخصصح 

الهىارد  اقذصادًاخ

والذطىر 

 الاقذصادي 

يظو 

نعلىناخ 

 نحاستٌح 

----- ------ 
نحاستح 

 إدارًح 
 ------ ------  الإدارًح الهحاستح  ------

نحاستح 

 ضرًتٌح 

ةحىز 

 الذسىًق 

اقذصادًاخ 

الهرافق 

 العانح 

 نالٌح عانح  ------ ------
 رًاضٌاخ

 الذهىًل الذولى  

 أصىل

 الهحاستح الهالٌح  

نراجعح 

 نذقذنح 

إدارج 

نًشآخ 

 نذخصصح 

 ------ ------ أصىل نراجعح  ------ نراجعح  

اقذصادًاخ 

 الذًهٌح

 والذخطٌط 

اقذصادًاخ 

 الذًهٌح

 والذخطٌط 

 ------ نتادئ الإحصاء إحصاء دطتٌقى  ------ ------ ------

دراساخ 

 الجذوي 

ساخ درا

 الجذوي 
------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 يظو الذكالٌف

 علاقاخ

عانح   

 وإعلاى 

السٌاساخ 

 الاقذصادًح 
 

 علاقاخ 

 عانح وإعلاى 

 نحاستح 

 (  0الذكالٌف  ) 
 ------ رًاضح نالٌح 

دخطٌط 

 اسذرادٌجٍ 

دخطٌط 

 اسذرادٌجٍ 
------ ------ ------ ------ ------ ------ 

نحاستح 

نًشآخ 

 نالٌح 

دخطٌط 

 ونراقتح إيذاج 
------ 

نحاستح 

نًشآخ 

 نالٌح 

دخطٌط 

 ونراقتح إيذاج 
 ------ دحلٌل إحصائى 

 نحاستح 

 (  0شركاخ ) 

يظو 

الهعلىناخ 

 الإدارًح 

------ ------ ------ ------ 
 اقذصادًاخ 

  الذجارج الذولٌح
------ ------ 

 :نلاحظـــــــاخ 

  0تبدأ االهتحبنبث السبعت العبشرة صببحًب  -
 0هدة االهتحبى سبعتبى  -

                                                                         وكيل الكليت لشئوى التعلين                  هدير اإلدارة                                                                                                        
 عويد الكليت  00يعتود 

 
 

م .د /  أهجد  حبهد  عوبرة                                                                              أ .                                                                                                                                                  
 أ . د /  شوقى  هحود الصببغ

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                             



 
                                     إدارة شئوى التعلين والطالة                                        

 جــــــــذول

 لطلاب الفرقح الراةعح   7102انذحاى دور ستذهتر 

 ( شعتح اللغح الإيجلٌزًح) 

 

 الٌىم والذارًخ 
 نىاد الفرقح الثالثح   (  07  -  01الذىقٌر نٌ  )   نىاد الفرقح الراةعح 

  ( 07 – 01الذىقٌر نٌ  ) 

 نىاد الفرقح الثايٌح 

   ( 07 – 01الذىقٌر نٌ  ) 
 نىاد الفرقح الأولى 

 إدارج أعهال شعتح  نحاستحشعتح  

 قضاًا

 اقذصادًح نعاصرج  
 ----------- ----------- إدارج عانح ونحلٌح  ----------------

 ةحىز العهلٌاخ 

 فى الهحاستح  
----------- 

 تٌقاخ نحاستٌحدط

 على الحاسث  
----------- ----------- 

 ----------- ----------- نحاستح ضرًتٌح 
 رًاضٌاخ

 الذهىًل الذولى  
----------- 

 ----------- ----------- ----------- ----------- نراجعح نذقذنح 

 اقذصادًاخ

 ًهٌح والذخطٌط الذ 
----------- 

 نحاستح

 حكىنٌح ودولٌح  
----------- ----------- 

 دخطٌط 

 اسذرادٌجٍ وسٌاساخ 
----------- ----------- 

 رًاضح نالٌح 
----------- 

 ----------- نحاستح نًشآخ نالٌح 
 اقذصادًاخ

 الذجارج الذولٌح  
----------- ----------- 

 ----------- -----------  ----------- يظو نعلىناخ إدارًح 

 :ـــــاخ ـنلاحظـ

  0تبدأ االهتحبنبث السبعت العبشرة صببحًب  -
 0هدة االهتحبى سبعتبى  -

                                                         وكيل الكليت لشئوى التعلين                                                         هدير اإلدارة                                                                                 
 عويد الكليت  00يعتود 

 
 

عوبرة                                                                                حبهدأ . م .د /  أهجد                                                                                                                                                   
 أ . د /  شوقى  هحود الصببغ

 


