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  0202- 0291/ قسن ادارج االعوال  / الذراساخ الوسائُح للعام الذراسٍ للورحلح االولً   جذول الوحاضراخ االسثىعٍ

 

 

 االول  د االول د االول ب ااالول   الساعح اليوم

 

 االحذ

0022 – 0002         

0002 – 3002         

  ًشاط علوٍ  ًشاط علوٍ  ًشاط علوٍ   ًشاط علوٍ 0032 – 3002

0032 – 0002         

0002 – 6092         

 

 ُياالحٌ

 رًذ  احصاء  م0 ًذي  ادارج  د0 احوذ  لغح عرتُح  زَذ  اقتصاد 0002 – 0022

   م0 ًذي  ادارج  د0 احوذ  لغح عرتُح  زَذ اقتصاد 3002 – 0002

 م0 رعذ  حاسىب  د0 احوذ  لغح عرتُح      0032 – 3002

 م0 رعذ  حاسىب  د0 احوذ  لغح عرتُح  زَذ اقتصاد   0002 – 0032

     زَذ اقتصاد   6092 – 0002

 

 حاءالخال

 هثىب  E م0 ًذي  ادارج  اسواء ادارج م0 رعذ  حاسىب  0002 – 0022

 اسواء ادارج زَذ اقتصاد هثىب  E م0 رعذ  حاسىب  3002 – 0002

 اسواء ادارج رًذ  احصاء  هثىب  E زَذ اقتصاد 0032 – 3002

   هثىب  E زَذ اقتصاد رًذ  احصاء  0002 – 0032

   هثىب  E   رًذ  احصاء  6092 – 0002

 

 عاءاالرت

 

 

 هثىب  E  هحاسثح م0 رعذ  حاسىب    0002 – 0022

   زَذ اقتصاد م0 رعذ  حاسىب    3002 – 0002

3002 – 0032 E  اسواء ادارج زَذ اقتصاد   هثىب 

 زَذ اقتصاد   رًذ  احصاء  اسواء ادارج 0002 – 0032

 زَذ اقتصاد   رًذ  احصاء  اسواء ادارج 6092 – 0002

 

 سالخوُ

 رًذ  احصاء  م0 رعذ  حاسىب   هحاسثح  د0 احوذ  لغح عرتُح  0002 – 0022

 رًذ  احصاء  م0 رعذ  حاسىب   هحاسثح د0 احوذ  لغح عرتُح  3002 – 0002

 د0 احوذ  لغح عرتُح   هحاسثح   اسواء ادارج 0032 – 3002

 د0 احوذ  لغح عرتُح  رًذ  احصاء  اسواء ادارج  هحاسثح 0002 – 0032

 زَذ اقتصاد رًذ  احصاء  اسواء ادارج  هحاسثح 6092 – 0002
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  0202- 0291/ قسن ادارج االعوال  / الذراساخ الوسائُح للعام الذراسٍ للورحلح الخاًُح  جذول الوحاضراخ االسثىعٍ

 كىرس االول

 دالخاًٍ  دالخاًٍ  بالخاًٍ  االخاًٍ  الساعح اليوم/ؤب؛

 

 االحذ

 د0 سارج  تسىَق  د0 احوذ  هختثر حاسثح  هثىب E م0 تُذاء  هختثر حاسثح  0002 – 0022

 د0 احوذ  هختثر حاسثح  م0 هحوذ  هىارد تشرَح  هثىب E م0 تُذاء  هختثر حاسثح  3002 – 0002

 هثىب E م0 هحوذ  هىارد تشرَح  م0 تُذاء  هختثر حاسثح  م0 عخواى اسالُة كوُح  0032 – 3002

 م0 هحوذ  هىارد تشرَح  هثىب E م0 تُذاء  هختثر حاسثح  م0 عخواى اسالُة كوُح 0002 – 0032

 م0 هحوذ  هىارد تشرَح  هثىب E  ًظرَح هٌظوح  زٌَة هحاسثح هتىسطح 6092 – 0002

 

 ُياالحٌ

 د0 سارج  تسىَق  د0 احوذ  هختثر حاسثح  م0 هحوذ  هىارد تشرَح  م0 تُذاء  هختثر حاسثح  0002 – 0022

0002 – 3002 E د0 سارج  تسىَق  د0 احوذ  هختثر حاسثح  م0 تُذاء  هختثر حاسثح  هثىب 

3002 – 0032 E د0 احوذ  هختثر حاسثح    م0 فرح تسىَق  هثىب 

 د0 احوذ  هختثر حاسثح   ًظرَح هٌظوح زٌَة هحاسثح هتىسطح  م0 هحوذ  هىارد تشرَح  0002 – 0032

 هثىب E م0 فرح تسىَق  زٌَة هحاسثح هتىسطح م0 هحوذ  هىارد تشرَح  6092 – 0002

 

 الخالحاء

0022 – 0002 

    0002 – 3002 

3002 – 0032 

0032 – 0002 

0002 – 6092 

 

 االرتعاء

 

 

 م0 عخواى اسالُة كوُح زٌَة هحاسثح هتىسطح  م0 هحوذ  هىارد تشرَح   ًظرَح هٌظوح 0002 – 0022

 م0 عخواى اسالُة كوُح  زٌَة هحاسثح هتىسطح م0 هحوذ  هىارد تشرَح  م0 اهُرج  اهذاداخ  3002 – 0002

 زٌَة هحاسثح هتىسطح  م0 هحوذ  هىارد تشرَح   ًظرَح هٌظوح م0 اهُرج  اهذاداخ  0032 – 3002

  ًظرَح هٌظوح م0 فرح تسىَق  م0 اهُر  اهذاداخ  م0 هحوذ  هىارد تشرَح  0002 – 0032

 م0 هحوذ  هىارد تشرَح   ًظرَح هٌظوح   م0 اهُرج  اهذاداخ  م0 فرح  تسىَق  6092 – 0002

 

 سالخوُ

 زٌَة هحاسثح هتىسطح م0 اهُرج  اهذاداخ   ًظرَح هٌظوح م0 فرح تسىَق  0002 – 0022

  ًظرَح هٌظوح م0 اهُرج  اهذاداخ  م0 عخواى اسالُة كوُح  م0 فرح تسىَق  3002 – 0002

  ًظرَح هٌظوح م0 فرح تسىَق  م0 عخواى اسالُة كوُح زٌَة هحاسثح هتىسطح 0032 – 3002

 م0 اهُرج  اهذاداخ  م0 عخواى  اسالُة كوُح م0 فرح تسىَق   ًظرَح هٌظوح  0002 – 0032

 م0 اهُرج  اهذاداخ  م0 عخواى اسالُة كوُح م0 فرح تسىَق   ًظرَح هٌظوح 6092 – 0002
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 0202-0292/ قسن ادارج االعوال  / الذراساخ الوسائُح للعام الذراسٍ للورحلح الخالخح  جذول الوحاضراخ االسثىعٍ

 كىرس اول
 حالج د حالج ب حالج ا الساعح اليوم

 االحذ

 

 فرح استراتُجُح  م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ م 0 زٌَة  تحىث عولُاخ  0002 – 0022

 فرح استراتُجُح   اقتصادَاخ االعوال م 0 زٌَة تحىث عولُاخ 3002 – 0002

 م 0 زٌَة تحىث عولُاخ فرح استراتُجُح  م0 ًىر الهذي  هحاسثح كلفح 0032 – 3002

  اقتصادَاخ االعوال م 0 زٌَة تحىث عولُاخ فرح استراتُجُح  0002 – 0032

 تشار   هالُح م 0 زٌَة تحىث عولُاخ فرح استراتُجُح  6092 – 0002

 

 االحٌُي

 م 0 زٌَة تحىث عولُاخ د0 هصطفً E م0 احوذ غفىر  هالُح 0002 – 0022

 م0 ًىر الهذي هحاسثح كلفح م0 احوذ غفىر  هالُح م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  3002 – 0002

 م0 ًىر الهذي هحاسثح كلفح  اقتصادَاخ االعوال م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  0032 – 3002

 م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 ًىر الهذي هحاسثح كلفح 0002 – 0032

 فرح استراتُجُح      6092 – 0002

 

 الخالحاء

 د0 هصطفً E م0 احوذ غفىر  هالُح م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ 0002 – 0022

 د0 هصطفً E م0 احوذ غفىر  هالُح م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ 3002 – 0002

 م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 احوذ غفىر  هالُح 0032 – 3002

 م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 احوذ غفىر  هالُح 0002 – 0032

   م0 هحوذ ًظن هعلىهاخ فرح استراتُجُح  6092 – 0002

 

 االرتعاء

 

 

 َشار  هالُح د0 هصطفً E م0 عثاس  السلىك التٌظُن؛ٌ  0002 – 0022

0002 – 3002 E  ًتشار  هالُح فرح استراتُجُح  د0 هصطف 

3002 – 0032 E ًزَذ اقتصادَاخ االعوال فرح استراتُجُح  د0 هصطف 

 م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 ًىر الهذي هحاسثح كلفح زَذ اقتصادَاخ االعوال  0002 – 0032

 م0 عثاس  السلىك التٌظُوٍ  م0 ًىر الهذي هحاسثح كلفح زَذ اقتصادَاخ االعوال 6092 – 0002

 

 الخوُس

0022 – 0002 

   0002 – 3002 

3002 – 0032 

0032 – 0002 

0002 – 6092 
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 0202-0291/ قسن ادارج االعوال  / الذراساخ الوسائُح للعام الذراسٍ للورحلح الراتعح  جذول الوحاضراخ االسثىعٍ
 الراتع  د الراتع  ب الراتع ا الساعح اليوم

 

 االحذ

0022 – 0002       

0002 – 3002       

3002 – 0032       

0032 – 0002       

0002 – 6092       

 

 االحٌُي

 د0 هالح  ادارج االًتاد م0 هصطفً  ادارج االًتاد د0 عخواى  تكٌلىجُا الوعلىهاخ  0002 – 0022

 د0 هالح  ادارج االًتاد م0 هصطفً ادارج االًتاد د0 عخواى  تكٌلىجُا الوعلىهاخ  3002 – 0002

 تشار  ادارج هخاطر هالُح   م0 هصطفً ادارج االًتاد 0032 – 3002

 تشار  ادارج هخاطر هالُح   م0 هصطفً ادارج االًتاد 0002 – 0032

 م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ      6092 – 0002

 

 الخالحاء

 م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ  د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  د0 فائق  ادارج هخاطر هالُح  0002 – 0022

 م0 اسواء  ادارج دولُح  م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ  د0 فائق  ادارج هخاطر هالُح 3002 – 0002

 م0 اسواء  ادارج دولُح  تشار  ادارج هخاطر هالُح د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  0032 – 3002

   تشار  هالُحادارج هخاطر    0002 – 0032

0002 – 6092       

 

 االرتعاء

 

 

 د0 هالح  ادارج االًتاد د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  د0 عخواى  تكٌلىجُا الوعلىهاخ  0002 – 0022

 م0 اسواء  ادارج دولُح  د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  م0 هصطفً ادارج االًتاد 3002 – 0002

   م0 هصطفً ادارج االًتاد د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  0032 – 3002

     د0 فراس العاهرٌ  ادارج دولُح  0002 – 0032

 م0 زٌَة  عقىد حكىهُح      6092 – 0002

 

 الخوُس

 م0 زٌَة  عقىد حكىهُح  م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ    0002 – 0022

   م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ  م0 زٌَة  عقىد حكىهُح  3002 – 0002

 م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ    م0 زٌَة  عقىد حكىهُح  0032 – 3002

 م0 عثاس تكٌلىجُا الوعلىهاخ  م0 زٌَة  عقىد حكىهُح    0002 – 0032

   م0 زٌَة  عقىد حكىهُح    6092 – 0002



9112،األولكانون11،األربعاء





 

 


