
 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ الوهجذوه دمتىرآ االدارة اىعبٍت/اىفصو اىذراسٍ ا

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 22000-9000 االحد 

 

21000-1000 

ٍذخو فٍ اىقبّىُ االدارٌ  

 واىذستىرٌ 

 االدصبء اىَتقذً

ً.د.ٍصذق عبدهأ.  

  

 أ.د ٍْبف َىسف

 220:0-00:0 االثنين

220:0-20:0 

االدارة اىعبٍت فيسفت  

 اىيغت االّنيُشَت

 أ.د عبذ اىزساق اىشُخيٍ

 أ.د سعذ اىعبذىٍ

 أ.د عيٍ دسىُ ادارة اىَىارد اىبشزَت 21000-9000 الثالثاء

 أ.د عَبد اىعبٍّ اىَبىُت اىعبٍت واىسُبسبث اىَبىُت 21000-9000 االربعاء

 OFF OFF OFF الخميس

 

 

 

 



 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ الوهاىذراسٍ ا جذوه ٍبجستُز االدارة اىعبٍت/اىفصو

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 أ.ً.د َذًُ اىَىسىٌ ٍذبسبت دنىٍُت 21000-9000 االحد 

 21000-9000 االثنين

20:0-:0:0 

 فنز واىسيىك اىتْظٍَُ

 اىيغت االّنيُشَت

 أ.ً.د هذَو مبظٌ سعُذ

 أ.د سعذ اىعبذىٍ

اىَبىُت اىعبٍت االدارة 21000-9000 الثالثاء  ً.د سَبد خيف 

 200:0-00:0 االربعاء

200:0-20:0 

 تشزَعبث اىخذٍت اىَذُّت

 بذىث اىعَيُبث

 أ.د عبذ اىزساق اىشُخيٍ

 د. فبتِ اىبذرٌ

 OFF OFF OFF الخميس

 

 

 

 

 



 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ الوهاالدارة اىَذيُت/اىفصو اىذراسٍ اجذوه اىذبيىً اىعبىٍ فٍ 

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 8:30-10:30  االحد 

12:30-10:30 

 بحوث العمليات
 االصول النظرية لإلدارة المحلية

 أ.ً.د عبذ اىجببر خضز 

 أ.د عيٍ دسىُ 

 أ.ً.د ّسزَِ جبسٌ ٍذَذ االدارة العامة المعاصرة 22000-9000 االثنين

 22000-9000 الثالثاء

22000-2000 

 ٍذبسبت دنىٍُت
 التعاقدات ادارة

 ً.د.سالٍت ابزاهٌُ

 أ.ً.د ٍذَىد اىَعَىرٌ

 22000-9000 االربعاء

 

22000-2000 

دراست اىجذوي وتقٌُُ اىَشزوعبث 

 اىَذيُت

 اىيغت االّنيُشَت

 حبئز اىعبٍّ.د أ

 

 ً.د سعذوُ ٍذسِ

 

 OFF OFF OFF الخميس
 

 

 

 



 

 

 

 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ الوهاىفصو اىذراسٍ ااىتخطُط االستزاتُجٍ االٍٍْ/ جذوه ٍبجستُز 

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 أ.ً شفبء ٍذَذ عيٍ اداراة اىَىارد اىبشزَت 21000-9000 االحد 

 أ.ً عالء دهبً ٍْظَت وسيىك تْظٍَُ 21000-9000 االثنين

 22000-9000 الثالثاء

22000-1000 

 ادصبء اٍٍْ

 اللغة االنكليزية
 

 ً.د سعذ مبظٌ دَشة

 أ.ً.د احُز عبذ هللا 

 

 

 21000-9000 االربعاء

21000-1000 

 اىتخطُط االستزاتُجٍ

 ادارة اىتذقُقبث

 أ.ً.د ّسزَِ جبسٌ ٍذَذ

 ا.ً.د.ٍصذق عبده

 OFF OFF OFF الخميس
 

 



 

 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ الوه/اىفصو اىذراسٍ اادارة اىَؤسسبث االٍُْتجذوه اىذبيىً اىعبىٍ فٍ 

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 200:0-00:0 االحد 

200:0- 210:0 

 ستزاتُجت ٍنبفذت اىفسبد

 اللغة االنكليزية

 ً.د سيًَ دتُتت 

 أ.ً.د احُز عبذ هللا

 ً.د.عبٍز فذعىص عذَب ٍببدئ االدارة االٍُْت 21000-9000 االثنين

 أ.ً.د غفزاُ اسَبعُو االدصبء االٍٍْ 200:0-00:0 الثالثاء

 200:0-00:0 االربعاء

21000-1000 

 عيٌ االجتَبع

 ادارة اىتذقُقبث

 أ.ً.د.سَْب ٍذَذ صبىخ

 أ.ً.د. ٍصذق عبده

 OFF OFF OFF الخميس

 

 

 

 

 

 



 

 1010-1029/ىيعبً اىذراسٍ ىخبىججذوه دمتىرآ االدارة اىعبٍت/اىفصو اىذراسٍ ا

 اسم االستاذ المادة الساعة اليوم

 OFF OFF OFF االحد 

 أ.د سعذ اىعبذىٍ اىيغت االّنيُشَت 200:0-00:0 االثنين

 22000-9000 الثالثاء

22000-1000 

 ادارة اىعقىد اىعبٍت

 االدارة االستزاتُجُت

 أ.ً.د ٍذَىد اىَعَىرٌ

 أ.د صالح اىْعٍَُ

 أ.ً.د عبذ اىْبصز عييل ادارة اىبُئت واىجىدة 220:0-00:0 االربعاء

 أ.ً.د صفىاُ قصٍ عبذ اىذيٌُ اىهبدفت ىيزبخ ٍذبسبت اىىدذاث غُز 220:0-00:0 الخميس
 


