
 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 

 

 2021- 2020للعام الدراسي االول  لكورس  ا صباحيةارة االعمال  / الدراسات القسم اد /للمرحلة االولى  االلكتروني  المحاضرات االسبوعي لجدو

 االول  ا الساعة  اليوم

 

 االول د االول ج  االول ب

 السبت

 د. احمد حسين   اللغة العربية  م.م. سؤدد  اللغة االنكليزية   رياضيات  د. ندى   مبادى االدارة   9:30    –  8:30

 د. احمد حسين  اللغة العربية  م.م. سؤدد  اللغة االنكليزية   رياضيات د. ندى مبادى االدارة  10:30   – 9:30

     د. ندى مبادى االدارة   رياضيات  11:30 –  10:30

     د. ندى مبادى االدارة   رياضيات    12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 االحد

  رياضيات  د. ندى مبادى االدارة   حاسوب    احصاء   9:30    –  8:30

  رياضيات  د. ندى مبادى االدارة   حاسوب    احصاء   10:30   – 9:30

 د. ندى مبادى االدارة             احصاء   حاسوب    11:30 –  10:30

 د. ندى مبادى االدارة     احصاء   حاسوب    12:30 – 11:30

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

  رياضيات  أ.م. احمد فليح   اللغة العربية    م . عمر    مبادئ اقتصاد    9:30    –  8:30

    أ.م. احمد فليح  اللغة العربية    م . عمر  مبادئ اقتصاد  10:30   – 9:30

 م.م. سؤدد  اللغة االنكليزية   رياضيات م . عمر  مبادئ اقتصاد      11:30 –  10:30

 م.م. سؤدد  اللغة االنكليزية   رياضيات م . عمر  مبادئ اقتصاد    12:30 – 11:30

        رياضيات  1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

   م . عمر  مبادئ اقتصاد    مبادئ محاسبة    9:30    –  8:30

   م . عمر  مبادئ اقتصاد  مبادئ محاسبة    10:30   – 9:30

 م . عمر  مبادئ اقتصاد   د. ندى مبادى االدارة    د. ندى مبادى االدارة   11:30 –  10:30

 م . عمر  مبادئ اقتصاد        12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 االربعاء

 

 

  حاسوب    احصاء    أ.م. احمد فليح   اللغة العربية   9:30    –  8:30

  حاسوب    احصاء  د. ندى مبادى االدارة  أ.م. احمد فليح  اللغة العربية   10:30   – 9:30

  احصاء   حاسوب   أ.م. احمد فليح   اللغة العربية   محاسبة مبادئ    11:30 –  10:30

  احصاء   حاسوب   أ.م. احمد فليح  اللغة العربية   محاسبةمبادئ   12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 الخميس

  محاسبة مبادئ        اللغة االنكليزية   9:30    –  8:30

  مبادئ محاسبة    رياضيات  اللغة االنكليزية   10:30   – 9:30

 د. ندى مبادى االدارة   محاسبة مبادئ    اللغة االنكليزية     11:30 –  10:30
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 2021- 2020للعام الدراسي لكورس االول  ا صباحيةالقسم ادارة االعمال  / الدراسات  / للمرحلة الثانية االلكتروني  المحاضرات االسبوعي لجدو

    مبادئ محاسبة  اللغة االنكليزية     12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         



 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 اثاني  الساعة  اليوم

 

 د ثاني ال ج ثاني ا ب ثاني 

 السبت

  رياضيات  م. اميرة  امدادات  د. غني   موارد بشرية  م. زينب  قانون تجاري   9:30    –  8:30

   م. اميرة امدادات  د. غني  موارد بشرية  م. زينب قانون تجاري   10:30   – 9:30

 م. اميرة امدادات   محاسبة متوسطة  م. زينب قانون تجاري  د. غني  موارد بشرية   11:30 –  10:30

 م. اميرة امدادات   محاسبة متوسطة م. زينب قانون تجاري  م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية   12:30 – 11:30

       م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية  1:30  –   12:30

 

 االحد

  اللغة االنكليزية  د. سارة   تسويق    م. اميرة امدادات   9:30    –  8:30

  اللغة االنكليزية  د. سارة تسويق    م. اميرة امدادات   10:30   – 9:30

 د. سارة تسويق  م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية  م. اميرة امدادات   رياضيات   11:30 –  10:30

 د. سارة تسويق  م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية  م. اميرة امدادات   رياضيات   12:30 – 11:30

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

   د. ناظم   موارد بشرية   رياضيات  م. اسماء   محاسبة متوسطة   9:30    –  8:30

   د. ناظم   موارد بشرية   رياضيات  م. اسماء  محاسبة متوسطة  10:30   – 9:30

 د. ناظم  موارد بشرية   رياضيات م. اسماء  محاسبة متوسطة     11:30 –  10:30

  رياضيات    م. اسماء  محاسبة متوسطة    12:30 – 11:30

  رياضيات        1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

 د. ناظم  موارد بشرية   رياضيات  م .م. بشرى  اساليب كمية   م . بيداء ا. حاسوب   9:30    –  8:30

 د. ناظم  موارد بشرية   رياضيات  م .م. بشرى اساليب كمية م . بيداءا. حاسوب   10:30   – 9:30

   د. ناظم  موارد بشرية  م . بيداء ا. حاسوب  م .م. بشرى  اساليب كمية    11:30 –  10:30

     م . بيداءا. حاسوب  م .م. بشرى اساليب كمية  12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 االربعاء

 

 

 م .م. بشرى  اساليب كمية   ا.م . بيداء  حاسوب   رياضيات د. سعدون   تسويق   9:30    –  8:30

 م .م. بشرى اساليب كمية ا.م . بيداء حاسوب    د. سعدون  تسويق   10:30   – 9:30

 ا.م . بيداء  حاسوب  م .م. بشرى  اساليب كمية   د. سعدون  تسويق   رياضيات  11:30 –  10:30

 ا.م . بيداء حاسوب  م .م. بشرى اساليب كمية د. غني  موارد بشرية     12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 الخميس

   د. سارة   تسويق  د. سعدون  تسويق  د. غني  موارد بشرية   9:30    –  8:30

 د. سارة تسويق  م. زينب  قانون تجاري  د. سعدون  تسويق  د. غني  موارد بشرية   10:30   – 9:30

   م. زينب قانون تجاري  م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية  د. سعدون   تسويق   11:30 –  10:30



 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 2021- 2020للعام الدراسي الكورس االول  صباحية القسم ادارة االعمال  / الدراسات  / للمرحلة الثالثة االلكتروني  المحاضرات االسبوعي لجدو

 م. زينب قانون تجاري    م . م. سؤدد  اللغة االنكليزية     12:30 – 11:30

 م. زينب قانون تجاري        1:30  –   12:30



 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 ا  ثالث الساعة  اليوم

 

 د  ثالث ج   ثالث ب    ثالث

 السبت

 د. نور  سلوك تنظيمي د. يعرب  ستراتيجية م. عبير  بحوث عمليات   أ.م. فراس  نظم معلومات    9:30    –  8:30

 د. نور  سلوك تنظيمي د. يعرب ستراتيجية م. عبير بحوث عمليات   أ.م. فراس نظم معلومات    10:30   – 9:30

 د. يعرب ستراتيجية م. عبير بحوث عمليات   أ.م. فراس نظم معلومات   د. والء   اللغة االنكليزية   11:30 –  10:30

 د. يعرب ستراتيجية م. عبير بحوث عمليات   أ.م. فراس نظم معلومات   د. والء اللغة االنكليزية   12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 االحد

   د. عثمان   نظم معلومات   د. والء اللغة االنكليزية  أ.م. سالم   اقتصاديات االعمال    9:30    –  8:30

   د. عثمان  نظم معلومات   د. والء اللغة االنكليزية  أ.م. سالم  اقتصاديات االعمال   10:30   – 9:30

 د. عثمان   نظم معلومات     أ.م. سالم  اقتصاديات االعمال      11:30 –  10:30

 د. عثمان  نظم معلومات     أ.م. سالم  اقتصاديات االعمال     12:30 – 11:30

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

   م . م احمد غفور   االدارة المالية      9:30    –  8:30

     د. اياد   االدارة المالية م. نادية   محاسبة كلفة   10:30   – 9:30

   د. نور  سلوك تنظيمي د. اياد   االدارة المالية م. نادية محاسبة كلفة  11:30 –  10:30

 م . م احمد غفور   االدارة المالية د. نور  سلوك تنظيمي م. نادية   محاسبة كلفة  د. اياد   االدارة المالية  12:30 – 11:30

     م. نادية محاسبة كلفة د. اياد   االدارة المالية 1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

 د. والء اللغة االنكليزية  د. مراد  اقتصاديات االعمال   د. نور  سلوك تنظيمي د. سناء   ستراتيجية   9:30    –  8:30

 د. والء اللغة االنكليزية  د. مراد اقتصاديات االعمال  د. نور  سلوك تنظيمي د. سناء   ستراتيجية   10:30   – 9:30

 د. مراد  اقتصاديات االعمال   د. والء   اللغة االنكليزية  د. سناء   ستراتيجية  م. عبير بحوث عمليات    11:30 –  10:30

 د. مراد اقتصاديات االعمال  د. والء اللغة االنكليزية  د. سناء   ستراتيجية  م. عبير بحوث عمليات    12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 االربعاء

 

 

8:30  –    9:30          

 م . م احمد غفور   االدارة المالية م. نادية   محاسبة كلفة       10:30   – 9:30

 م . م احمد غفور   االدارة المالية م. نادية محاسبة كلفة   د. نور  سلوك تنظيمي  11:30 –  10:30

 م. نادية   محاسبة كلفة  م . م احمد غفور   االدارة المالية   د. نور  سلوك تنظيمي  12:30 – 11:30

 م. نادية محاسبة كلفة م . م احمد غفور   االدارة المالية د. نور  سلوك تنظيمي   1:30  –   12:30

 

 الخميس

 م. عبير بحوث عمليات       د. سناء   ستراتيجية   9:30    –  8:30

 م. عبير بحوث عمليات     د. سناء   ستراتيجية  د. نور  سلوك تنظيمي  10:30   – 9:30

   د. يعرب  ستراتيجية   د. اياد   االدارة المالية  11:30 –  10:30
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 2021- 2020للعام الدراسي الكورس االول   صباحيةالقسم ادارة االعمال  / الدراسات  /للمرحلة الرابعة االلكتروني  المحاضرات االسبوعي لجدو

 د. يعرب  ستراتيجية د. نور  سلوك تنظيمي د. اياد   االدارة المالية    12:30 – 11:30

 د. نور  سلوك تنظيمي       1:30  –   12:30



 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 ارابع  الساعة  اليوم

 

 ج رابع  ب رابع ا

 السبت

 د. صالح   ادارة معرفة د. علي ادارة مشروع     9:30    –  8:30

 د. صالح  ادارة معرفة د. علي ادارة مشروع     10:30   – 9:30

 د. فراس محمد  ادارة مشروع   انتاج وعمليات   د. علي   ادارة مشروع   11:30 –  10:30

 د. فراس محمد ادارة مشروع   انتاج وعمليات   د. علي ادارة مشروع   12:30 – 11:30

12:30   –  1:30       

 

 االحد

 د. هنادي   خطر وتأمين  د. مصطفى  اللغة االنكليزية   اد. مه جودة وبيئة   9:30    –  8:30

 د. هنادي  خطر وتأمين  د. مصطفى  اللغة االنكليزية ا د. مه جودة وبيئة   10:30   – 9:30

   ا د. مه جودة وبيئة  د. مصطفى   اللغة االنكليزية   11:30 –  10:30

   ا د. مه جودة وبيئة  د. مصطفى  اللغة االنكليزية  12:30 – 11:30

 12:30   –  1:30       

 

 االثنين

     د. هالة   انتاج وعمليات   9:30    –  8:30

 أ.م . فائق   ادارة مصارف    د. هالة   انتاج وعمليات   10:30   – 9:30

 أ.م . فائق  ادارة مصارف  د. صالح   ادارة معرفة    11:30 –  10:30

 د. سهى   جودة وبيئة  د. صالح  ادارة معرفة    12:30 – 11:30

 د. سهى   جودة وبيئة      1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

 د. مصطفى  اللغة االنكليزية د. هنادي  خطر وتأمين  د. هالة   انتاج وعمليات   9:30    –  8:30

 د. مصطفى  اللغة االنكليزية د. هالة   انتاج وعمليات  د. هنادي  خطر وتأمين   10:30   – 9:30

 د. هنادي  خطر وتأمين       11:30 –  10:30

11:30 – 12:30        

12:30   –  1:30       

 

 االربعاء

 

 

   د. هالة   انتاج وعمليات  د. عبد السالم   ادارة مصارف   9:30    –  8:30

   د. هالة   انتاج وعمليات  د. عبد السالم  ادارة مصارف   10:30   – 9:30

 د. هالة   انتاج وعمليات  د. عبد السالم   ادارة مصارف     11:30 –  10:30

 د. هالة   انتاج وعمليات  د. عبد السالم  ادارة مصارف     12:30 – 11:30

12:30   –  1:30       

 

 الخميس

 د. هالة   انتاج وعمليات    د. هنادي   خطر وتأمين   9:30    –  8:30

     د. هنادي  خطر وتأمين   10:30   – 9:30

   د. هنادي   خطر وتأمين  د. صالح   ادارة معرفة  11:30 –  10:30



 2020، الثاني تشرين 22، األحد 

 
 
 
 
 
 

 

 
   د. هنادي  خطر وتأمين  د. صالح  ادارة معرفة  12:30 – 11:30

12:30   –  1:30       


