
 1029/1010للعام الدراسً  جدول الدروس االسبوعً لقسم ادارة االعمال

 11 /11 /1112 

 الصباحيةالمرحلة الثانية / الدراسة 

 د ج ب أ الساعة اليوم

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

 االحد

 د. سارة ادارة تسوٌق د. ناظم مواردادارة  د. طالب محاسبة متوسطة ا.م بٌداء حاسوب 03.8 – 03.8

 د. سارة ادارة تسوٌق د. ناظم ادارة موارد د. طالب محاسبة متوسطة ا.م بٌداء حاسوب 083.8 – 03.8

 م.م بشرى اسالٌب كمٌة م. امٌرة ادارة امدادات ا.م بٌداء حاسوب د. غنً ادارة موارد 003.8 – 083.8

 د. ناظم ادارة موارد م. امٌرة ادارة امدادات ا.م بٌداء حاسوب سارةد.  ادارة تسوٌق 0.3.8 – 003.8

 د. ناظم ادارة موارد ا.م بٌداء حاسوب ا.م عالٌة منظمة د. سارة ادارة تسوٌق 03.8 – 0.3.8

 االثنين

 د. طالب محاسبة متوسطة ا.م بٌداء حاسوب م. امٌرة ادارة امدادات م.م بشرى اسالٌب كمٌة 03.8 – 03.8

 د. طالب محاسبة متوسطة ا.م بٌداء حاسوب م. امٌرة ادارة امدادات   083.8 – 03.8

 م.م مرٌم حاسوب   ا.م عالٌة منظمة د. سارة ادارة تسوٌق 003.8 – 083.8

 م.م مرٌم حاسوب   ا.م عالٌة منظمة د. مها ادارة امدادات 0.3.8 – 003.8

 د. سارة ادارة تسوٌق ا.م عالٌة منظمة د. ناظم موارد ادارة د. مها ادارة امدادات 03.8 – 0.3.8

 الثالثاء

 م.م بشرى اسالٌب كمٌة ا.م عالٌة منظمة ا.م بٌداء حاسوب د. طالب محاسبة متوسطة 03.8 – 03.8

   د. سعدون ادارة تسوٌق د. ناظم ادارة موارد د. طالب محاسبة متوسطة 083.8 – 03.8

 ا.م عالٌة منظمة د. طالب محاسبة متوسطة د. ناظم مواردادارة    003.8 – 083.8

   د. طالب محاسبة متوسطة د. سعدون ادارة تسوٌق ا.م عالٌة منظمة 0.3.8 – 003.8

 م.م مرٌم حاسوب د. ناظم ادارة موارد   ا.م عالٌة منظمة 03.8 – 0.3.8

 االربعاء

03.8 – 03.8  
 

 ًــــــــمـــــلـــــــاط عــــــشـــــن

 
 

03.8 – 083.8 

083.8 – 003.8 

003.8 – 0.3.8 

0.3.8 – 03.8 

 الخميس

 د. ناظم ادارة موارد د. سعدون ادارة تسوٌق م.م بشرى اسالٌب كمٌة ا.م بٌداء حاسوب 03.8 – 03.8

 ا.م عالٌة منظمة د. سعدون ادارة تسوٌق م.م بشرى اسالٌب كمٌة د. غنً ادارة موارد 083.8 – 03.8

 ا.م عالٌة منظمة م.م بشرى اسالٌب كمٌة د. سعدون ادارة تسوٌق د. غنً ادارة موارد 003.8 – 083.8

 م. امٌرة ادارة امدادات م.م بشرى اسالٌب كمٌة د. سعدون ادارة تسوٌق ا.م. عالٌة منظمة 0.3.8 – 003.8

 م. امٌرة ادارة امدادات عالٌةا.م  منظمة   م.م بشرى اسالٌب كمٌة 03.8 – 0.3.8



 1029/1010للعام الدراسً  جدول الدروس االسبوعً لقسم ادارة االعمال

 11 /11 /1112 

 الصباحية/ الدراسة  المرحلة الثالثة

 د ج ب أ الساعة اليوم

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

 االحد

 ا.م سمٌرة بحوث عملٌات   د. نور سلوك تنظٌمً د. ٌعرب ادارة استراتٌجٌة 03.8 – 03.8

 م.م نادٌة محاسبة كلفة ا.م سمٌرة بحوث عملٌات د. نور سلوك تنظٌمً د. ٌعرب ادارة استراتٌجٌة 083.8 – 03.8

 م.م نادٌة محاسبة كلفة د. هنادي ادارة مالٌة د. ٌعرب ادارة استراتٌجٌة د. نور سلوك تنظٌمً 003.8 – 083.8

 د. هنادي ادارة مالٌة د. مراد اقتصادٌات االعمال م.م نادٌة محاسبة كلفة د. ٌعرب ادارة استراتٌجٌة 0.3.8 – 003.8

   د. مراد اقتصادٌات االعمال م.م نادٌة محاسبة كلفة د. هنادي ادارة مالٌة 03.8 – 0.3.8

 االثنين

 ا.م فراس نظم معلومات د. مصطفى E ا.م سمٌرة بحوث عملٌات د. نور سلوك تنظٌمً 03.8 – 03.8

 ا.م فراس نظم معلومات د. مصطفى E ا.م سمٌرة بحوث عملٌات نور د. سلوك تنظٌمً 083.8 – 03.8

 د. سناء ادارة استراتٌجٌة د. هنادي ادارة مالٌة د. اٌاد ادارة مالٌة م.م نادٌة محاسبة كلفة 003.8 – 083.8

 د. سناء استراتٌجٌةادارة  د. هنادي ادارة مالٌة د. سالم اقتصادٌات االعمال ا.م فراس نظم معلومات 0.3.8 – 003.8

 د. نور سلوك تنظٌمً د. سناء ادارة استراتٌجٌة د. سالم اقتصادٌات االعمال ا.م فراس نظم معلومات 03.8 – 0.3.8

 الثالثاء

03.8 – 03.8 E ا.م سمٌرة بحوث عملٌات د. نور سلوك تنظٌمً د. ٌعرب ادارة استراتٌجٌة د. مصطفى 

03.8 – 083.8 E د. سناء ادارة استراتٌجٌة د. نور سلوك تنظٌمً د. ٌعرب استراتٌجٌةادارة  د. مصطفى 

 د. نور سلوك تنظٌمً ا.م سمٌرة بحوث عملٌات ا.م فراس نظم معلومات د. هنادي ادارة مالٌة 003.8 – 083.8

 د. نور سلوك تنظٌمً د. سناء ادارة استراتٌجٌة ا.م فراس نظم معلومات د. هنادي ادارة مالٌة 0.3.8 – 003.8

 د. مصطفى E د. سناء ادارة استراتٌجٌة د. نور سلوك تنظٌمً م.م نادٌة محاسبة كلفة 03.8 – 0.3.8

 االربعاء

 د. مراد اقتصادٌات االعمال د. نور سلوك تنظٌمً د. مصطفى E ا.م سمٌرة بحوث عملٌات 03.8 – 03.8

 د. مراد اقتصادٌات االعمال ا.م فراس معلوماتنظم  د. مصطفى E ا.م سمٌرة بحوث عملٌات 083.8 – 03.8

 د. مصطفى E ا.م فراس نظم معلومات د. اٌاد ادارة مالٌة د. سالم اقتصادٌات االعمال 003.8 – 083.8

 د. هنادي ادارة مالٌة م.م نادٌة محاسبة كلفة د. اٌاد ادارة مالٌة د. سالم اقتصادٌات االعمال 0.3.8 – 003.8

 د. هنادي ادارة مالٌة م.م نادٌة محاسبة كلفة     03.8 – 0.3.8

 الخميس

03.8 – 03.8  
 

 ًــــــــمـــــلـــــــاط عــــــشـــــن

 
 

03.8 – 083.8 

083.8 – 003.8 

003.8 – 0.3.8 

0.3.8 – 03.8 



 1029/1010للعام الدراسً  جدول الدروس االسبوعً لقسم ادارة االعمال

 11 /11 /1112 

 الصباحية/ الدراسة  المرحلة الرابعة

 د ج ب أ الساعة اليوم

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

 االحد

03.8 – 03.8  
 

 ًــــــــمـــــلـــــــاط عــــــشـــــن

 

03.8 – 083.8 

083.8 – 003.8 

003.8 – 0.3.8 

0.3.8 – 03.8 

 االثنين

   فراسد. ادارة دولٌة   د.فائق ادارة مخاطر 03.8 – 03.8

   د. عثمان تكنلوجٌا   د.فائق ادارة مخاطر 083.8 – 03.8

   د. عثمان تكنلوجٌا م. زٌنب عقود حكومٌة د. هاله ادارة االنتاج 003.8 – 083.8

     م. زٌنب عقود حكومٌة د. هاله ادارة االنتاج 0.3.8 – 003.8

0.3.8 – 03.8         

 الثالثاء

03.8 – 03.8         

     د. هاله ادارة االنتاج د. علً ادارة دولٌة  083.8 – 03.8

   م. زٌنب عقود حكومٌة د. هاله ادارة االنتاج د. علً ادارة دولٌة  003.8 – 083.8

   د. هاله ادارة االنتاج د. عثمان تكنلوجٌا م. زٌنب عقود حكومٌة 0.3.8 – 003.8

     علًد.  ادارة دولٌة  م. زٌنب عقود حكومٌة 03.8 – 0.3.8

 االربعاء

     د.فائق ادارة مخاطر د. علً ادارة دولٌة 03.8 – 03.8

   د. هاله ادارة االنتاج د.فائق ادارة مخاطر د. عثمان تكنلوجٌا 083.8 – 03.8

   د. هاله ادارة االنتاج د. علً ادارة دولٌة د. عثمان تكنلوجٌا 003.8 – 083.8

   د. عثمان تكنلوجٌا د. علً ادارة دولٌة   0.3.8 – 003.8

0.3.8 – 03.8         

 الخميس

   د.فائق ادارة مخاطر د. عثمان تكنلوجٌا   03.8 – 03.8

   د.فائق ادارة مخاطر د. عثمان تكنلوجٌا   083.8 – 03.8

   د. فراس ادارة دولٌة د. هاله ادارة االنتاج د. عثمان تكنلوجٌا 003.8 – 083.8

   فراس د. ادارة دولٌة   د. هاله ادارة االنتاج 0.3.8 – 003.8

   م. زٌنب عقود حكومٌة     03.8 – 0.3.8

 


