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                                                                                                                                                               الدراسات العليا
 عميد الكلية          ل الكلية للدراسات العليا والبحوثوكي                                                                                         

 
(   شيرين حامد ابووردة(                                  )أ.د/ حسين مصيلحى سيد احمد )أ.د/      

 

 

 

 

 المستوى      
 
 اليوم

المستوى االول دبلوم ادارة 
 الجودة الشاملة

 3-12الوقت من 

المستوى الثاني دبلوم ادارة 
 الجودة الشاملة

 3-12الوقت من 

دبلوم المهني موارد بشرية 
 )المستوي االول (

 3-12الوقت من 

دبلوم المهنية في محاسبة  
 )المستوي الثاني(

 3-12الوقت من 

 الثالثاء 
23/2/2021 

مراقبة الجودة والضبط 
 االحصائي

 المحاسبة فيدراسات متقدمة  ادارة الموارد  البشرية االدارة فياالتجاهات الحديثة 

 الثالثاء
2/3/2021 

نظم الجودة الشاملة وادارة  البشريةادارة الموارد 
 المعلومات

محاسبة  فيدراسات متقدمة  سياسيات االدارة
 التكاليف

 الثالثاء
9/2/2021 

نظريات االدارة واساليب  اساسيات االدارة
 المراجعة الداخلية

 الموازنات  التخطيطية نظم معلومات الموارد البشرية

 الثالثاء
16/3/2021 

مهارات التواصل والقضايا 
 واألخالقية  القانونية

 المحاسبيالتقويم  قوانين وتشريعات العمل التخطيط االستراتيجي
 للمشروعات

 الثالثاء 
23/3/2021 

 نظم المعلومات المحاسبية تنظيميسلوك  ادارة االزمات والكوارث اسس الجودة الشاملة
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 التاريخ         
 اليوم

 المستوي االول
 3-12الوقت من  

 وي الثالثتالمس
 3-12الوقت من  

 المستوي الرابع
 3-12الوقت من  

 السبت
27/2/2021 

 التقويم المحاسبي  للمشروعات  تحليل القوائم المالية دراسات متقدمة فى التكاليف

 السبت
6/3/2021 

دراسات متقدمة فى محاسبة  المنشآت  دراسات متقدمة فى المحاسبة المالية
 المالية

 ـــــــــــــــــــ

 السبت
13/3/2021 

دراسات متقدمة فى  المحاسبة الحكومية  مشاكل محاسبية فى تمويل الشركات
 والمنظمات غير الهادفة لتحقيق الربح

 ـــــــــــــــــــ

 السبت
20/3/2021 

 المحاسبة عن االندماج واالستحواذ محاسبيةبحوث ودراسات  نظم المعلومات المحاسبية

 السبت
27/3/2021 

 نظم التكاليف الفعلية 
 مقرر تكميلى 

 محاسبة دولية  ــــــــــــــــ
 مقرر تكميلى 
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 التاريخ          
 

 اليوم

 
 

المستوي 
 التكميلي

 المستوي االول
 3-12الوقت 

 المستوي الثاني
 3-12الوقت من  

 وي الثالثتالمس
 3-12الوقت من  

 المستوي الرابع
 3-12الوقت من  

 ادارة االعمال  اداره االعمال  ادارة المصارف ادارة الموارد البشريه ادارة االعمال اداره االعمــال

 بتالس
27/2/2021 

اساسيات 
 االدارة

مناهج البحث العلمي  السلوك التنظيمي

 فى العلوم االدارية

 التطوير والتغير اإلدارة االسترتيجيه االدارة االستراتيجية
  التنظيمى

 ادارة الجودة 

 السبت
6/3/2021 

اساسيات 
 المحاسبة

دراسات متقدمة في 
 التمويل واالستثمار

نظم وتكنولوجيا  

 المعلومات اإلدارية

بحوث العمليات اإلدارية 
 واالحصاء

بحوث العمليات 
 اإلدارية واالحصاء

بحوث العمليات 
 االداريه واالحصاء

 

 السبت
13/3/2021 

اساسيات 
 االقتصاد

ادارة االتمان  التدريب وتنمية المهارات ادارة االعمال الدولية ادارة التسويق
 والعمليات المصرفيه

القيادة ومهارات 
 االتصال 

 ريادة االعمال

 السبت
20/3/2021 

اساسيات 
 االحصاء

ادارة االنتاج 
 والعمليات

ادارة الموارد 

 البشريه

  االدارة االستراتيجيه التمويل االسالمى القيادة ومهارات االتصال 

 السبت
27/3/2021 

ادارة المشروعات  ---
 الصغيرة

دراسة جدوى 

 المشروعات

    نظرية التنظيم 
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 التاريخ          
 

 اليوم

 المستوي االول
 3-12الوقت من  

 المستوي الثاني
 3-12الوقت من  

 وي الثالثتالمس
 3-12الوقت من  

 المستوي الرابع
 3-12الوقت من  

 اداره االعمــال
 

 ادارة االعمال تمويل واستثمار  موارد بشرية اداره االعمال تسويق

 السبت
27/2/2021 

ادارة التسويق 
 المتقدم 

دراسات متقدمة فى  مشاكل تسويقية معاصرة ـــــــ
القيادة ومهارات 

 االتصال

اساليب كمية فى ادارة 
 الموارد البشرية 

ادارة التمويل فى 
الشركات متعددة 

 الجنسية

  نظم معلومات

 السبت
6/3/2021 

دراسات متقدمة فى 
 التنظيم 

المشاكل التطبيقية فى  التسويق اإلليكتروني ـــــــ
 البحوث االدارية

ادارة التغير والتطوير 
 التنظيمى 

االسس العلمية فى 
ادارة محفظة 

 االوراق المالية 

 ادارة مفاوضات  

 السبت
13/3/2021 

دراسات متقدمة في 
 العلوم السلوكية 

ادارة الموارد البشرية  ادارة الجودة الشاملة مشاكل ادارية ـــــــ
 الدولية 

التمويل فى 
المشروعات 

 الصغيرة 

ادارة المعرفة 
 المعرفة واالبتكار

 السبت
20/3/2021 

ادارة العمليات 
 وسالسل االمداد 

 ـــــــ

 

التسويق فى الشركات 
 متعددة الجنسية

االدارة االستراتيجية 
على المستوى 

 العالمي

 ريادة االعمال  اسواق رأس المال  سياسات التوظيف 


