
 9191-9102للعام  -السنة األولى    -الفصل الثاني -البرنامج االسبوعي 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  ثنين اال األحد  التوقيت 

83.8-083.8   

المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       
 9(  القاعة 2أ3دارٌن زرقة ) فئة  

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
   8( القاعة .+ د3منذر عواد ) الفئة 

  
             0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة

 07( القاعة 0أ3عطٌة سوٌدان )مج

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة           
(    0مجموعة  م3نظرة رحمه )

 0صالة 

المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       
 9(  القاعة  0أ3دارٌن زرقة ) فئة 

  
            0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة

 8( القاعة 2أ3رٌم تزٌنً )مج 

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة          
(  2م3محسن قاضً ) مجموعة 

 4صالة

    
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 08( القاعة .أ3فراس قولً )مج

    
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 .0( القاعة 4أ3سمر عثمان)مج

083.8-023.8 

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
(القاعة  .+ د3منذر عواد   ) الفئة 

8 

المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       
 9القاعة  (  .أ3دارٌن زرقة ) فئة 

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
( القاعة 2+ د3منذر عواد  ) الفئة 

8 

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
  .المجنً+ د3مالك النجار    )فئة 

 ( المؤتمرات 

             0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة
 07( القاعة 0أ3عطٌة سوٌدان )مج

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
  0المجنً+ د3مالك النجار    )فئة 

 ( المؤتمرات 
تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة           

(   .م3نظرة رحمه ) مجموعة 
 0صالة 

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
 0المجنً+ د3مالك النجار    )فئة  

 ( المؤتمرات 
  

            0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة
 8( القاعة  2أ3رٌم تزٌنً )مج 

  
المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       

 9(  القاعة  .أ3دارٌن زرقة ) فئة 
  

         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة
 2( القاعة .أ3فراس قولً )مج

  
تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة          

(  4م3محسن قاضً ) مجموعة 
 4صالة 

    
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 .0( القاعة 4أ3سمر عثمان)مج



023.8-23.8 

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
( القاعة  0+ د3منذر عواد  ) الفئة 

8 

المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       
 9(  القاعة 0أ3دارٌن زرقة ) فئة 

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
( القاعة  0+ د3منذر عواد  ) الفئة 

8 

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
(  2المجنً+ د3مالك النجار    )فئة 

 المؤتمرات 

             0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة
 0( القاعة 4أ3 إٌهاب حامد )مج

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
 2المجنً+ د3مالك النجار    )فئة  

 ( المؤتمرات 

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة           
(   5م3نظرة رحمه ) مجموعة 

 0صالة 

مدخل إلى التسوٌق د3رانٌة 
( .المجنً+ د3مالك النجار    )فئة  

 المؤتمرات 

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة 
 02( القاعة   .)فئة د3ٌاسر رحال3

            0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة
 .( القاعة .أ3رٌم تزٌنً )مج 

  
تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة          

(  6م3محسن قاضً ) مجموعة 
 4صالة 

المحاسبة المتوسطة د3 ٌاسر كفا+       
 9(  القاعة  2أ3دارٌن زرقة ) فئة 

  
         0لغة أعمال  -الفرنسٌةاللغة 

 2( القاعة 2أ3فراس قولً )مج

        
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 .0( القاعة 0أ3سمر عثمان)مج

23.8-43.8 

احصاء واحتماالت د3 راتب البلخً 
( القاعة  2+ د3منذر عواد ) الفئة 

8   
  

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة 
 8( القاعة  30د3ٌاسر رحال )فئة 

تطبٌقات معلوماتٌة فً اإلدارة 
( القاعة   2)فئة  د3ٌاسر رحال3

02 

               0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة
 0( القاعة 4أ3 إٌهاب حامد )مج

        
            0لغة أعمال  -اللغة االنكلٌزٌة

 .( القاعة  .أ3رٌم تزٌنً )مج 

        
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 08( القاعة 2أ3فراس قولً )مج

        
         0لغة أعمال  -اللغة الفرنسٌة

 .0( القاعة 0)مجعثمانأ3سمر 

 
 
 



 9191-9102للعام  -السنة الثانية -الفصل الثاني -االسبوعي البرنامج 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  ثنين اال األحد  التوقيت 

83.8-083.8 

إدارة الموارد البشرٌة  د3حسان  
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+              

        أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +          
أ3 إبراهٌم دره                          

 9(  القاعة 0)فئة 

إدارة الموارد البشرٌة  د3حسان  
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+         
أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +                
أ3 إبراهٌم دره                           

 ( قاعة المؤتمرات 2)فئة 

        .لغة األعمال  -اللغة االنكلٌزٌة 
 .0( القاعة 2أ3هال برٌدي )فئة 

نظم المعلومات اإلدارٌة د3طالل 
(  0عبود+ م3نظرة رحمة ) فئة 

 8القاعة 

المالٌة العامة د3منال الموصلً          
 00( القاعة 2) فئة 

نظم المعلومات اإلدارٌة د3طالل   
مة                              عبود+ م3نظرة رح

المالٌة العامة د3منال الموصلً          .0( القاعة 2) فئة 
المحاسبة اإلدارٌة                    .0( القاعة  0) فئة  

(  0د3راغب الغصٌن )فئة 
   02القاعة 

  

083.8-023.8 

د3حسان إدارة الموارد البشرٌة   
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+              

أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +               
أ3 إبراهٌم دره                          

 9(  القاعة 0)فئة 

إدارة الموارد البشرٌة  د3حسان  
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+         

أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +                  
أ3 إبراهٌم دره                          

 (  قاعة المؤتمرات 0)فئة 

اقتصاد كلً د3ثناء أبازٌد + آالء 
 02(  القاعة 0بركة )فئة 

اقتصاد كلً د3ثناء أبازٌد + آالء 
 9(   القاعة 0بركة )فئة 

 .لغة األعمال-اللغة الفرنسٌة 
( القاعة 2د3فاطمة صندوق )فئة 

08 

 .لغة األعمال-غة الفرنسٌة الل
( القاعة 2د3فاطمة صندوق )فئة 

المالٌة العامة د3منال الموصلً          08
 .0( القاعة  2) فئة  

لغة األعمال   -اللغة االنكلٌزٌة 
( 2أ3هال برٌدي )فئة        .

 .0القاعة 

نظم المعلومات اإلدارٌة د3طالل 
    عبود+ م3نظرة رحمة                   

المالٌة العامة د3منال الموصلً           8( القاعة  2) فئة 
 00( القاعة  0) فئة 



023.8-23.8 

إدارة الموارد البشرٌة  د3حسان  
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+             

أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +                
أ3 إبراهٌم دره                          

 9( القاعة 2ة )فئ

إدارة الموارد البشرٌة  د3حسان  
اسماعٌل +آ3 ربى الصعٌدي+         

أ3 عبد الكرٌم حمٌدان +                   
أ3 إبراهٌم دره                         

 (  قاعة المؤتمرات 2)فئة 

اقتصاد كلً د3ثناء أبازٌد + آالء 
 02( القاعة 2بركة )فئة 

كلً د3ثناء أبازٌد + آالء اقتصاد 
 9(   القاعة 2بركة )فئة 

 .لغة األعمال-اللغة الفرنسٌة 
د3فاطمة صندوق                         

 08( القاعة 0)فئة 

 .لغة األعمال-اللغة الفرنسٌة 
( القاعة 0د3فاطمة صندوق )فئة 

08 

المحاسبة اإلدارٌة                   
( 0ٌن  )فئة د3راغب الغص

 8القاعة 

        .لغة األعمال  -اللغة االنكلٌزٌة 
 .0( القاعة 0أ3هال برٌدي )فئة 

قانون التجارة والشركات د3هٌثم 
( القاعة 0الطحان الزعٌم ) فئة 

0. 

قانون التجارة والشركات د3هٌثم 
( القاعة 2الطحان الزعٌم ) فئة 

8 

23.8-43.8 

نظم المعلومات اإلدارٌة د3طالل 
عبود+ م3نظرة رحمة                             

 .0( القاعة 0) فئة 

المحاسبة اإلدارٌة                   
( 2د3راغب الغصٌن  )فئة 

   8القاعة 

        .لغة األعمال  -اللغة االنكلٌزٌة 
 .0( القاعة 0أ3هال برٌدي )فئة 

قانون التجارة والشركات د3هٌثم 
( القاعة 0الطحان الزعٌم ) فئة 

0. 

قانون التجارة والشركات د3هٌثم 
( القاعة 2الطحان الزعٌم ) فئة 

8 

المحاسبة اإلدارٌة                       
(   2د3راغب الغصٌن )فئة 

 02القاعة  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9191-9102للعام  -السنة الثالثة  -الفصل  الثاني -البرنامج االسبوعي 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  ثنين اال األحد  التوقيت 

83.8-083.8 

تشرٌعات األعمال د3 أحمد 
 02القاعة  0الهواري ف 

  
أسالٌب البحث العلمً وتحلٌل 

البٌانات د3 راتب البلخً + 
 2صالة 2أ3سناء حسن ف  

أسالٌب البحث العلمً وتحلٌل 
البٌانات د3 راتب البلخً + 

 4القاعة 0أ3سناء حسن ف 

إدارة عامة د3 سعٌد النحٌلً +       
آ3 ربى الصعٌدي                          

 9القاعة  0ف 

إدارة التفاوض د3 مؤٌد حاج 
 4القاعة  2صالح ف 

      
إدارة سلسلة التورٌد د3سامر 

  02القاعة  2دقاق       ف 

083.8-023.8 

تشرٌعات األعمال د3 أحمد 
 02القاعة  2الهواري ف 

إدارة التفاوض د3 مؤٌد حاج 
 4القاعة  0صالح ف

البحث العلمً وتحلٌل أسالٌب 
البٌانات د3 راتب البلخً + 

 4القاعة  2أ3سناء حسن ف 

أسالٌب البحث العلمً وتحلٌل 
البٌانات د3 راتب البلخً + 

 2صالة  0أ3سناء حسن ف 

إدارة عامة د3 سعٌد النحٌلً +       
آ3 ربى الصعٌدي                            

 9القاعة  0ف 

التفاوض د3 مؤٌد حاج إدارة 
 4القاعة  0صالح ف 

      
إدارة سلسلة التورٌد د3سامر 

 02القاعة  2دقاق  ف 

023.8-23.8 

تشرٌعات األعمال د3 أحمد 
 02القاعة  0الهواري ف 

إدارة الشركات الصغٌرة 
والمتوسطة د3 عامر خربطلً +  

 4القاعة  0آ3 ربى الصعٌدي ف 
إدارة الشركات الصغٌرة 

والمتوسطة د3 عامر خربطلً +  
 4القاعة  2آ3 ربى الصعٌدي ف 

أسالٌب البحث العلمً وتحلٌل 
البٌانات د3 راتب البلخً + 

 2+ ف   0أ3سناء حسن ف
 4القاعة 

إدارة عامة د3 سعٌد النحٌلً        
+ آ3 ربى الصعٌدي                            

 9القاعة  2ف 

إدارة التفاوض د3 مؤٌد حاج 
 4القاعة  2صالح ف 

  
إدارة سلسلة التورٌد د3سامر 

 02القاعة  0دقاق  ف 

23.8-43.8 

تشرٌعات األعمال د3 أحمد 
إدارة الشركات الصغٌرة  02القاعة  2الهواري ف 

والمتوسطة د3 عامر خربطلً +  
 4القاعة  0آ3 ربى الصعٌدي ف 

إدارة الشركات الصغٌرة 
والمتوسطة د3 عامر خربطلً +  

 4القاعة  2آ3 ربى الصعٌدي ف 

  
إدارة عامة د3 سعٌد النحٌلً        

القاعة  2+ آ3 ربى الصعٌدي ف 
9 

    
إدارة سلسلة التورٌد د3سامر 

 02القاعة  0دقاق  ف 

 
 
 



 9191-9102للعام  -السنة الرابعة     -الفصل الثاني -البرنامج االسبوعي 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  األثنين  األحد  التوقيت 

83.8-083.8 

: تموٌل الشركات د3 غادة مالٌة
 0عباس + آ3 دارٌن زرقه القاعة 

  
تسوٌق:بحوث التسوٌق د3 حٌان 
دٌب +   د3 مالك النجار + أ3 

 08فٌروز أبو خٌر القاعة 

تسوٌق: تسوٌق الخدمات د3 رانٌة 
المجنً +  د3 نرٌمان عمار + آ3 

 .فٌروز أبو خٌر القاعة 

إدارة الجودة  ) مشتركة (                  
د3 رعد الصرن  + د3 زكرٌا 

تسوٌق: تسوٌق الخدمات د3 رانٌة  4سالمة       القاعة 
المجنً +  د3 نرٌمان عمار + آ3 

 .فٌروز أبو خٌر القاعة 
  
  

  
  
  

موارد بشرٌة: إدارة المسار 
المهنً       أ3 نزار أشرٌفة 

  7القاعة 
  
  

موارد بشرٌة: إدارة فرق العمل 
وحل الخالفات د3 عبد الحمٌد 
الخلٌل +           أ3 نزار 

 0أشرٌفه  القاعة 
  

 

083.8-023.8 

تموٌل الشركات د3 غادة  مالٌة:
 0عباس + آ3 دارٌن زرقه القاعة 

  
نماذج متقدمة فً بحوث  عملٌات:

 4العملٌات د3 وائل خنسة صالة 
نماذج متقدمة فً بحوث  عملٌات:

 4العملٌات د3 وائل خنسة صالة 

إدارة الجودة  ) مشتركة (                     
د3 رعد الصرن  + د3 زكرٌا 

 4سالمة       القاعة 

االتصاالت التسوٌقٌة تسوٌق:
المتكاملة     ) باللغة االنكلٌزٌة( 
د3 حٌان دٌب +       د3 نرٌمان 
 .عمار + د3 خلود صالح القاعة 

  
تسوٌق:بحوث التسوٌق د3 حٌان 

ك النجار + أ3 دٌب +   د3 مال
 08فٌروز أبو خٌر القاعة 

موارد بشرٌة: إدارة فرق العمل 
وحل الخالفات د3 عبد الحمٌد 

الخلٌل +          أ3 نزار أشرٌفه  
 0القاعة 

    
موارد بشرٌة: إدارة المسار 
المهنً       أ3 نزار أشرٌفة 

  7القاعة 
  

إدارة االنتاج د3 سامر عملٌات: 
 2دقاق  القاعة

      



023.8-23.8 

الخدمات المصرفٌة                        مالٌة:
 0د3 مرام اسالمبولً القاعة 

مالٌة: أساسٌات التأمٌن د3 عبد 
 0اللطٌف عبود القاعة 

: إدارة المعرفة موارد بشرٌة
د3 ٌاسر ورأس المال الفكري  
 0حسن القاعة 

نظرٌة القرارات ) مشترك (               
د3طالل عبود+ د3 خلود صالح 

 8القاعة 

        إدارة األعمال الدولٌة      
) مشتركة (      د3 رعد الصرن  

 4+ آ3 ربى الصعٌدي القاعة 

تسوٌق:االتصاالت التسوٌقٌة 
المتكاملة     ) باللغة االنكلٌزٌة( 

دٌب +       د3 نرٌمان  د3 حٌان
 .عمار + د3 خلود صالح القاعة 

  
منهجٌات تحلٌل وتصمٌم  عملٌات:

النظم د3 كادان جمعة+ م3 محسن 
 0القاضً  القاعة 

إدارة االنتاج د3 سامر  عملٌات:
 2دقاق  القاعة 

  

  
  

  
  

23.8-43.8 

               الخدمات المصرفٌة         مالٌة:
 0د3 مرام اسالمبولً القاعة 

أساسٌات التأمٌن د3 عبد  مالٌة:
 0اللطٌف عبود القاعة 

إدارة المعرفة موارد بشرٌة: 
ورأس المال الفكري  د3 ٌاسر 

 0حسن القاعة 

نظرٌة القرارات ) مشترك (            
د3طالل عبود+ د3 خلود صالح 

 8القاعة 

           لدولٌةإدارة األعمال ا   
) مشتركة (      د3 رعد الصرن  

   4+ آ3 ربى الصعٌدي القاعة 

  

  

  

منهجٌات تحلٌل وتصمٌم  عملٌات:
النظم د3 كادان جمعة+ م3 محسن 

 0القاضً  القاعة 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


