
  
  ا�
	� ا��را���

 

��ط �� ا�����م �����ل �� ھ�ا ا������� : أو� !" : - 

ت �������� ا������ت، أو إدارة  -١���� ��أن ���ن &%$ً "�! در�  ا�����ر��س 
���34ت �������� ا������ت ��ا�2 "��1 ا�0/. "$- ا,"�ل، أو �� أي ���( ذو .  

�;ة ا,���� ا��3ز �8�93 ا��7   -٢2 �����ت ا�>��  ا����= و>?��ق 4A3�$� 
 .أ�  H?وط أF?ى �0?ة �D ا��>ن وا��>�C ا����3  -٣

 
 ����$ :�����+�ت  –�%+�ر ا���+���/ �� �0/ ا��.����ت ا,دار"+� *�() در&� ا���&%	�4.+� إ*�+�م ا��

����� :ا�
ت 4?<�= ا���/�3? ر-.  -١����� �� I��" وط ا�����ص?Kء ا�M�3Nم�٢٠١١/�  ) ٣(ا.  
�� ا�0/. -٢ ت ا����NراSا�  �<� رھ ت اS3NXرا�Wَّ  ا��3 �0?ِّ-  . دراN  ا��/
٣- X �  Nدرا  D" ُّZ0�"  ��S�3ة �D �/�3ى ) ٢٤(N)٦٠٠ ( ُّZ0� X ٍّ��Wَّل �?اS��4 I��وا��>ح 

 D"٧٥ %��  :"�! ا���A ا�3

7 إ&��ر"َّ�،  - أ ُّ9
�َّ��ت *	����ة @�? ا�(<� ا�����) 15( ويخصص لها�.� �@�� :  

  ا�%�@�ت ا��.���ة  ا�/ ا��%�ق  ر�E ورD/ ا��%�ق  #

١  MIS 603   �<Iا�� iA�ت����� ا�>  ٣  و�Z��A ا���

٢  MIS 630   إدارة .j>ا ٣  ت  ������

٣  MIS 660   Z��Aو� .j> .���� )S03٣  )م�  

٤  MIS 680  دارةl3?ا اNXا��>�  ا .j�� ٣  ت ������

٥  MIS 682   Z��Aء و�Wلذ ٣  ا,"�

  

  

  

  

  



�َّ��ت *
79  –ب 	����ر"��L9(ويخصص لها، ا (�������ة @�? ا�(<� ا�.� �@�� : 

ساعات من ) ٣(و  المجموعة أساعات من ) ٦(الطالب بواقع ساعات معتمدة يختارها ) ٩(يخصص لها المساقات االختيارية 

   :المجموعة ب

 : المجموعة أ

#   /Dور E%�قر��%�ق  ا��ة  ا�/ ا����  ا�%�@�ت ا��.

١ MIS 622  ا CN,ا  �>�> ٣  ا������ت��j��  ��I. وا�0

٢ MIS 662  أ .j> Dا� ٣  ا���ط? وإدارةت ������

٣ MIS 665   ت> ٣  )�S03م( اlدار� ����. -�ا"S ا���

٤ MIS 673  ت إدارة/Npا�� ��  � ٣  ا���?

٥ MIS 691  ا�� .j> ��  %F s�tا ٣  اlدار� ت ������

٦ CIS 681 8�٣  �������� ا�� 

 : بالمجموعة 

 

  

٤- ?�3/�  ) MIS ٦٩٩( إ"Sاد أط?و&  ا��I� )��� وI3K-ن ��A3�ت ��S�3ة، و�Ij?  ٩وا��>ح 4"N
��� �W Z�</3اض ا�?x,  �N?ق ا�/� :  

 @�د ا�%�@�ت  ر�E ورD/ وا�/ ا��%�ق

MIS 699a �@�� �Oص 

MIS 699b 3 ة��� ��@�ت �.

MIS 699c 6 ة��� ��@�ت �.

MIS 699d 9 ة��� ��@�ت �.

 

  ا�%�@�ت ا��.���ة  ا�/ ا��%�ق  ر�E ورD/ ا��%�ق  #

١ ECON 612 ا�3-Xد اl٣  داري 

٢ BA 636 ــ�����إدارة ا ٣  ت

٣ BA 650  �?K�٣  إدارة ا���ارد ا� 

٤ BA 681   �?j>ا �j���  ٣ 

٥ PA 601 ك ا�/��ا���j�3�  ٣ 

6 PA 685  Z��Aا�N٣  ��� ت ا�/� 


