
 

 8102-8102للعام  -السنة الرابعة     -الفصل الثانً -البرنامج االسبوعً 

 الخمٌس  األربعاء  الثالثاء  األثنٌن  األحد  التوقٌت 

23.1-013.1 

منهجٌات  عملٌات:
تحلٌل وتصمٌم النظم   

د3 كادان جمعة+ م3 
       محسن القاضً        

 0صالة 

إدارة األعمال الدولٌة 
(          د3 مشتركة)

نعٌم مرتكوش + أ3 
ربى الصعٌدي             

 المؤتمرات

بحوث  تسوٌق:
التسوٌق د3 حٌان دٌب 
+ أ3 فٌروز أبو خٌر    

 .قاعة 

إدارة الجودة د3 رعد 
الصرن              +  

 د3 زكرٌا سالمة
مشتركة(       )

 اتالمؤتمر

إدارة  موارد بشرٌة:
فرق العمل وحل 
الخالفات د3 عبد 

الحمٌد الخلٌل             
+ د3 زكرٌا سالمة     

 8القاعة 

تسوٌق  تسوٌق:
الخدمات د3 رانٌة 

المجنً +  د3 خلود 
 8صالح  القاعة 

:إدارة االنتاج عملٌات
د3 سامر دقاق               

 0القاعة 

مالٌة: تموٌل الشركات 
د3 غادة عباس  القاعة 

0. 

013.1-083.1 

منهجٌات  عملٌات:
تحلٌل وتصمٌم النظم   

د3 كادان جمعة+ م3 
محسن القاضً                  

 0صالة 
إدارة األعمال الدولٌة  

(          د3 مشتركة)
نعٌم مرتكوش + أ3 

     ربى الصعٌدي        
 المؤتمرات

بحوث  تسوٌق:
التسوٌق د3 حٌان دٌب 
+ أ3 فٌروز أبو خٌر  

 .قاعة 
إدارة الجودة د3 رعد 

الصرن              +  
)  د3 زكرٌا سالمة

مشتركة(         
 المؤتمرات

إدارة  موارد بشرٌة:
فرق العمل وحل 
الخالفات د3 عبد 

الحمٌد الخلٌل             
 + د3 زكرٌا سالمة    

 8القاعة 

تصاالت التسوٌق:ا
التسوٌقٌة المتكاملة    

باللغة االنكلٌزٌة( د3 )
نرٌمان عمار     + د3 

خلود صالح       
 0القاعة 

إدارة االنتاج عملٌات:
د3 سامر دقاق              

 0القاعة 

نماذج  عملٌات:
متقدمة فً بحوث 
العملٌات د3 وائل 

 4خنسة صالة 



083.1-83.1 

:إدارة موارد بشرٌة
المعرفة ورأس المال 

الفكري  د3 ٌاسر 
حسن                     

+ أ3 نزار أشرٌفه     
 .القاعة 

تموٌل الشركات  مالٌة:
د3 غادة عباس القاعة 

0. 

نظرٌة القرارات 
(         مشتركة)

د3طالل عبود          
 المؤتمرات

تسوٌق  تسوٌق:
الخدمات د3 رانٌة 

المجنً +  د3 خلود 
 8صالح   القاعة 

  

: أساسٌات مالٌة
التأمٌن د3 عبد اللطٌف 

 .0عبود القاعة 
  

نماذج  عملٌات:
متقدمة فً بحوث 
العملٌات د3 وائل 

 4خنسة صالة 

  

االتصاالت تسوٌق:
التسوٌقٌة المتكاملة    

االنكلٌزٌة( د3 ) باللغة 
نرٌمان عمار     +      

د3 خلود صالح القاعة 
0 

  

إدارة  موارد بشرٌة:
المسار المهنً         

د3 أٌمن دٌوب +  أ3 
 0نزار أشرٌفه القاعة

  

    

مالٌة: الخدمات 
المصرفٌة                
د3 درٌد درغام +   د3 

مرام اسالمبولً             
 .0القاعة 

 
 
 

  



2.30-4.30 

موارد بشرٌة:إدارة 
المعرفة ورأس المال 

الفكري  د3 ٌاسر 
حسن                     

+ أ3 نزار أشرٌفه     
   .القاعة 

نظرٌة القرارات 
(         مشتركة)

د3طالل عبود+       
 المؤتمرات

إدارة  موارد بشرٌة:
المسار المهنً         

د3 أٌمن دٌوب +  أ3 
نزار أشرٌفه               

 0القاعة

  

مالٌة: أساسٌات 
التأمٌن د3 عبد اللطٌف 

 .0عبود القاعة 

الخدمات  مالٌة:
المصرفٌة                
د3 درٌد درغام +   د3 

مرام اسالمبولً         
 .0القاعة 

  

 عمٌد المعهد         

 الدكتور حٌان دٌب         

 


