
ية باللغة العربية  ز باللغة االنكلي 

human rights202NTU 100فصل أول (المستوى االول)حقوق االنسان والديمقراطية 

ي  ز english language202NTU 101فصل أول (المستوى االول)اللغة االنكلي 

 computer Application/1123NTU102فصل أول (المستوى االول) 1/تطبيقات الحاسوب

ي (المستوى االول) 2/تطبيقات الحاسوب
ز
computer Application/2123NTU102NTU103فصل ثان

Arabic Language202NTU 104فصل أول (المستوى االول)لغة عربية 

French202NTU 107فصل أول (المستوى االول)فرنسي 
اختياري 

جامعة

Sport112NTU 105فصل أول (المستوى االول)رياضة 
اختياري 

جامعة

اجباري معهدmanagement246TIMO100فصل أول (المستوى االول)مبادئ ادارة  

اجباري معهدStatistics123TIMO101فصل أول (المستوى االول)إحصاء 

Records Management235OMT100فصل اول (المستوى االول) 1/ ادارة المحفوظات 

iformation techno235OMT101فصل اول (المستوى االول) 1/ تقانات المعلومات 

public relation235OMT102فصل اول (المستوى االول) 1/ عالقات العامة 

اختياري قسمResearches and Reports Writing123OMT103فصل اول (مستوى االول )كتابة تقارير 

اختياري قسمManagement iformation System 123OMT104فصل اول (المستوى االول)نظم معلومات إدارية 

ي (المستوى االول) 2/ ادارة المحفوظات 
ز
Records Management235OMT100OMT105فصل ثان

ي (المستوى االول) 2/ تقانات المعلومات 
ز
iformation techno235OMT101OMT106فصل ثان

ي (المستوى االول) 2/ عالقات عامة 
ز
public relation235OMT102OMT107فصل ثان

ي (المستوى االول)ادارة المراسم  
ز
Ceremonies management235OMT108فصل ثان

ي ز ي(المستوى االول)قراءات انكلي 
ز
اختياري قسمReading English123OMT109فصل ثان

ي(المستوى االول)سلوك تنظيمي
ز
اختياري قسمOrganizational Behavior123OMT 110فصل ثان

293564

اللجنة العلمية

رئيس القسم

يارس داؤد سليمان.د

متطلبات 

قسم

اسم المقرر
عدد الوحداتعدد الساعات العلميةعدد الساعات النظرية

المستوى االول  (تقنيات ادارة المكتب)المناهج الدراسية للتخصصات 

المالحظات

(الفصل االول )المستوى الدراسي 

متطلبات 

جامعة

متطلبات 

معهد

الرمزالممهد ان وجد



ية باللغة العربية نوع المتطلب ز باللغة االنكلي 

ية  ز ي)اللغة االنكلي 
ز
english language202NTU106(المستوى الثان

ي)اخالقيات المهنة
ز
Ethics of the Profession202NTU107(المستوى الثان

ونية  ي)ادارة االعمال االلكير
ز
Business Administration Electronic123TIMO102(المستوى الثان

ي )ادارة المشاري    ع 
ز
اختياري معهدProject Management123TIMO103(المستوى الثان

ي )ادارة الجودة  
ز
اختياري معهدQuality Management 123TIMO104(المستوى الثان

ية  3Human Resources Management235OMT 211/فصل (2/المستوى) 1/ موارد بشر

يعات  3Service Legislation134OMT212/فصل (2/المستوى) 1/  خدمةتشر

3Correspondence in English235OMT213/فصل (2/المستوى) E / 1مراسالت 

3Time Management134OMT214/فصل (2/المستوى) 1/ إدارة وقت 

3Organizational of the Office235OMT215/فصل (2/المستوى) 1/ تنظيم مكتب 

ي  اختياري قسم3Correspondence in Arabic202OMT216/فصل (2/المستوى)مراسالت عرن 

اختياري قسم3Organization Delevopement202OMT217/فصل (2/المستوى)التطوير التنظيمي 

ية  4Human Resources Management235OMT211OMT218/فصل (2/المستوى) 2/ موارد بشر

يعات  4Service Legislation134OMT212OMT219/فصل (2/المستوى) 2/  الخدمة تشر

4Correspondence in English235OMT213OMT220/فصل (2/المستوى) E / 2مراسالت 

4Time Management134OMT214OMT221/فصل (2/المستوى) 2/ ادارة الوقت 

4Organizational of the Office235OMT215OMT222/فصل (2/المستوى) 2/ تنظيم مكتب 

اختياري قسم4Scientific Research Methodology202OMT223/فصل (2/المستوى)منهج البحث العلمي 

اختياري قسم4Knowledgy Management202OMT224/فصل (2/المستوى)ادارة المعرفة 

263460

يارس داؤد سليمان.د

رئيس القسم

اللجنة العلمية

 متطلبات 

الجامعة

متطلبات المعهد

متطلبات القسم

ي  (تقنيات ادارة المكتب)المناهج الدراسية للتخصصات 
ز
المستوى الثان

ي    )المستوى الدراسي 
ز
(الثان

اسم المقرر
المالحظاتالرمزالممهد ان وجدعدد الوحداتعدد الساعات العمليةعدد الساعات النظرية



المستوى االول/  خالصةعدد ساعات الخطة الدراسية لنظام المقررات

عدد الوحداتساعة تطبيقيةساعة نظريةنوع المتطلب

8412اجباري جامعة
202اختياري جامعة
369اجباري معهد
000اختياري معهد
142135اجباري قسم
246اختياري قسم

293564المجموع

64المستوى األول /مجموع عدد الوحدات لنظام المقررات

ي/  خالصةعدد ساعات الخطة الدراسية لنظام المقررات
 
المستوى الثان

عدد الوحداتساعة تطبيقيةساعة نظرية
404اجباري جامعة
000اختياري جامعة
123اجباري معهد
123اختياري معهد
163046اجباري قسم
404اختياري قسم

263460

عدد الوحداتساعة تطبيقيةساعة نظرية
12416اجباري جامعة
202اختياري جامعة
4812اجباري معهد
123اختياري معهد
305181اجباري قسم
6410اختياري قسم

5569124 المجموع
ي  +المستوى األول /مجموع عدد الوحدات لنظام المقررات

 
124المستوى الثان

نوع المتطلب

المجموع
ي  /مجموع عدد الوحدات لنظام المقررات

 
60المستوى الثان

2+1المستوى /  خالصةعدد ساعات الخطة الدراسية لنظام المقررات

نوع المتطلب


