
 2021-  2020للعام الدراسي الكورس االول   مسائيةقسم ادارة االعمال  / الدراسات ال /للمرحلة الثانية  االلكتروني  المحاضرات االسبوعي لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاني ا الساعة  اليوم

 

 اثاني ج  ثاني  ب

 السبت

  امدادات   موارد بشرية   قانون تجاري  4:00 – 3:00

  امدادات   موارد بشرية   قانون تجاري  5:00 – 4:00

  محاسبة متوسطة   قانون تجاري   موارد بشرية  6:00- 5:00

  محاسبة متوسطة  قانون تجاري   اللغة االنكليزية  7:00 – 6:00

      اللغة االنكليزية  8:00 -7:00

 

 االحد

  تسويق     امدادات  4:00 – 3:00

  تسويق     امدادات  5:00 – 4:00

  اللغة االنكليزية   امدادات   رياضيات  6:00- 5:00

  اللغة االنكليزية   امدادات   رياضيات  7:00 – 6:00

 7:00- 8:00       

 

 االثنين

  موارد بشرية   رياضيات   محاسبة متوسطة  4:00 – 3:00

  موارد بشرية   رياضيات   محاسبة متوسطة 5:00 – 4:00

  رياضيات  محاسبة متوسطة    6:00- 5:00

    محاسبة متوسطة   7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 الثالثاء

  رياضيات   اساليب كمية    حاسوب  4:00 – 3:00

  رياضيات   اساليب كمية  حاسوب  5:00 – 4:00

  موارد بشرية   حاسوب   اساليب كمية   6:00- 5:00

    حاسوب   اساليب كمية 7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 االربعاء

 

 

  حاسوب   رياضيات  تسويق  4:00 – 3:00

  حاسوب     تسويق  5:00 – 4:00

  اساليب كمية    تسويق   رياضيات 6:00- 5:00

  اساليب كمية  موارد بشرية    7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 الخميس

  تسويق   تسويق   موارد بشرية  4:00 – 3:00

  قانون تجاري   تسويق   موارد بشرية  5:00 – 4:00

  قانون تجاري   اللغة االنكليزية   تسويق  6:00- 5:00

    اللغة االنكليزية    7:00 – 6:00

7:00- 8:00       



 2021- 2020للعام الدراسي الكورس االول   مسائيةالقسم ادارة االعمال  / الدراسات  /للمرحلة االولى   االلكتروني المحاضرات االسبوعي لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول  ا الساعة  اليوم

 

 االول ج  االول ب

 السبت

  اللغة االنكليزية   رياضيات   مبادى االدارة  4:00 – 3:00

  اللغة االنكليزية   رياضيات  االدارةمبادى  5:00 – 4:00

    مبادى االدارة   رياضيات 6:00- 5:00

    مبادى االدارة   رياضيات   7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 االحد

  مبادى االدارة   حاسوب    احصاء  4:00 – 3:00

  مبادى االدارة   حاسوب    احصاء  5:00 – 4:00

    احصاء   حاسوب   6:00- 5:00

    احصاء   حاسوب   7:00 – 6:00

 7:00- 8:00       

 

 االثنين

  اللغة العربية     مبادئ اقتصاد   4:00 – 3:00

  اللغة العربية     مبادئ اقتصاد 5:00 – 4:00

  رياضيات  مبادئ اقتصاد     6:00- 5:00

  رياضيات  مبادئ اقتصاد   7:00 – 6:00

      رياضيات  8:00 -7:00

 

 الثالثاء

  مبادئ اقتصاد    مبادئ محاسبة   4:00 – 3:00

  مبادئ اقتصاد  مبادئ محاسبة   5:00 – 4:00

  مبادى االدارة     مبادى االدارة  6:00- 5:00

6:00 – 7:00       

7:00- 8:00       

 

 االربعاء

 

 

  احصاء     اللغة العربية  4:00 – 3:00

  احصاء   مبادى االدارة   اللغة العربية  5:00 – 4:00

  حاسوب    اللغة العربية   محاسبة مبادئ   6:00- 5:00

  حاسوب    اللغة العربية   مبادئ محاسبة 7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 الخميس

      اللغة االنكليزية  4:00 – 3:00

    رياضيات  اللغة االنكليزية  5:00 – 4:00

  محاسبة مبادئ    اللغة االنكليزية    6:00- 5:00

  مبادئ محاسبة  اللغة االنكليزية    7:00 – 6:00

7:00- 8:00       



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ا  الساعة  اليوم

 

 ثالث ج   ثالث  ب 

 السبت

  ستراتيجية  بحوث عمليات    نظم معلومات   4:00 – 3:00

  ستراتيجية  بحوث عمليات    نظم معلومات   5:00 – 4:00

  بحوث عمليات    نظم معلومات    اللغة االنكليزية  6:00- 5:00

  بحوث عمليات    نظم معلومات    اللغة االنكليزية  7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 االحد

  نظم معلومات    اللغة االنكليزية   اقتصاديات االعمال   4:00 – 3:00

  نظم معلومات    اللغة االنكليزية   االعمال اقتصاديات  5:00 – 4:00

    اقتصاديات االعمال     6:00- 5:00

    اقتصاديات االعمال    7:00 – 6:00

 7:00- 8:00       

 

 االثنين

  االدارة المالية     4:00 – 3:00

    االدارة المالية  محاسبة كلفة  5:00 – 4:00

  سلوك تنظيمي  االدارة المالية  محاسبة كلفة 6:00- 5:00

  سلوك تنظيمي  محاسبة كلفة   االدارة المالية 7:00 – 6:00

    محاسبة كلفة  االدارة المالية 8:00 -7:00

 

 الثالثاء

  اقتصاديات االعمال    سلوك تنظيمي  ستراتيجية  4:00 – 3:00

  اقتصاديات االعمال   سلوك تنظيمي  ستراتيجية  5:00 – 4:00

  اللغة االنكليزية   ستراتيجية   بحوث عمليات   6:00- 5:00

  اللغة االنكليزية   ستراتيجية   بحوث عمليات   7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 االربعاء

 

 

3:00 – 4:00       

  محاسبة كلفة      5:00 – 4:00

  محاسبة كلفة    سلوك تنظيمي 6:00- 5:00

  االدارة المالية    سلوك تنظيمي 7:00 – 6:00

  االدارة المالية  سلوك تنظيمي   8:00 -7:00

 

 الخميس

      ستراتيجية  4:00 – 3:00

    ستراتيجية   سلوك تنظيمي 5:00 – 4:00

  ستراتيجية    االدارة المالية 6:00- 5:00

  سلوك تنظيمي  الماليةاالدارة    7:00 – 6:00

7:00- 8:00       



 2021-  2020للعام الدراسي الكورس االول   مسائيةالقسم ادارة االعمال  / الدراسات  /االلكتروني للمرحلة الرابعة  المحاضرات االسبوعي لجدو
 

 

 

 
 رابع ا الساعة  اليوم

 

 رابع ج  ارابع  ب

 السبت

  ادارة معرفة  ادارة مشروع    4:00 – 3:00

  ادارة معرفة  ادارة مشروع    5:00 – 4:00

  ادارة مشروع   انتاج وعمليات    ادارة مشروع  6:00- 5:00

  ادارة مشروع   انتاج وعمليات    ادارة مشروع  7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 االحد

  خطر وتأمين   االنكليزيةاللغة   جودة وبيئة  4:00 – 3:00

  خطر وتأمين   اللغة االنكليزية  جودة وبيئة  5:00 – 4:00

    جودة وبيئة   اللغة االنكليزية  6:00- 5:00

    جودة وبيئة   اللغة االنكليزية 7:00 – 6:00

 7:00- 8:00       

 

 االثنين

      انتاج وعمليات  4:00 – 3:00

  ادارة مصارف     انتاج وعمليات  5:00 – 4:00

  ادارة مصارف   ادارة معرفة   6:00- 5:00

  جودة وبيئة   ادارة معرفة   7:00 – 6:00

  جودة وبيئة      8:00 -7:00

 

 الثالثاء

  اللغة االنكليزية  خطر وتأمين   انتاج وعمليات  4:00 – 3:00

  اللغة االنكليزية  وعمليات انتاج   خطر وتأمين  5:00 – 4:00

  خطر وتأمين      6:00- 5:00

6:00 – 7:00       

7:00- 8:00       

 

 االربعاء

 

 

    انتاج وعمليات   ادارة مصارف  4:00 – 3:00

    انتاج وعمليات   ادارة مصارف  5:00 – 4:00

  انتاج وعمليات   ادارة مصارف    6:00- 5:00

  انتاج وعمليات   ادارة مصارف    7:00 – 6:00

7:00- 8:00       

 

 الخميس

  انتاج وعمليات     خطر وتأمين  4:00 – 3:00

      خطر وتأمين  5:00 – 4:00

    خطر وتأمين   ادارة معرفة 6:00- 5:00

    خطر وتأمين   ادارة معرفة 7:00 – 6:00

7:00- 8:00       


