
 0202 – 0202/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  / الفصل ادلرايس الاولوى للمرحةل الا الالكرتوين جدول احملارضات الاس بوعي

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب
ال

 

(1مبادئ اإلدارة ) 03:8 – 03:8 (1اإلدارة )مبادئ    د حسام   د. محسن  

(1مبادئ اإلدارة ) 083:8 -03:8 (1مبادئ اإلدارة )   د حسام   د. محسن  

(1مبادئ اإلدارة )   003:8- 083:8 (1لغة انكليزي ) د  حسام     

(1مبادئ اإلدارة )   033:8 -003:8    د حسام  

033:8-03:8       

حد
ال
ا

 

   د تال  وحرياتحقوق   (1لغة انكليزي ) 03:8 – 03:8

   د تال  حقوق وحريات  (1لغة انكليزي ) 083:8 -03:8

 د تال  حقوق وحريات  (1لغة انكليزي )   003:8- 083:8

 د تال  حقوق وحريات  (1لغة انكليزي )   033:8 -003:8

  (1لغة انكليزي )     033:8-03:8

ن
ني
الث
ا

 

03:8 – 03:8       
03:8- 083:8       

083:8 -003:8       

003:8- 033:8       

033:8-03:8       

اء
الث
الث

 

(1اساسية الحاسوب) 03:8 – 03:8    د احسان (1مبادئ اقتصاد) د. جالل  

(1اساسية الحاسوب) 083:8 -03:8    د احسان (1مبادئ اقتصاد) د. جالل 

(1اساسية الحاسوب)   003:8- 083:8  د احسان (1اقتصاد)مبادئ  د. جالل 

(1اساسية الحاسوب)   033:8 -003:8  د احسان (1مبادئ اقتصاد) د. جالل 

033:8-03:8       

اء
بع
ر
ال
ا

 

(1اساسية الحاسوب)   د احسان (1مبادئ اقتصاد) 03:8 – 03:8  د. جالل 

(1اساسية الحاسوب)   د احسان (1مبادئ اقتصاد) 083:8 -03:8  د. جالل 

   د خولة  ( 1لغة عربية )   003:8- 083:8

   د خولة  ( 1لغة عربية ) م. رشا  حقوق وحريات 033:8 -003:8

     م. رشا حقوق وحريات 033:8-03:8

س
مي
خ
ال

 

 د خولة ( 1لغة عربية )     03:8 – 03:8

(1مبادئ اإلدارة ) 083:8 -03:8  د خولة ( 1لغة عربية )   د حسام 

(1مبادئ اإلدارة ) د خولة  ( 1لغة عربية ) 003:8- 083:8 (1مبادئ اإلدارة ) د حسام   د. محسن  

     د خولة  ( 1لغة عربية ) 033:8 -003:8

033:8-03:8       

 



 0202 – 0202/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  / الفصل ادلرايس الاولللمرحةل الثانية الالكرتوين جدول احملارضات الاس بوعي

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب
ال

 

   د محمد  ادارة الموارد البشرية  د عامر  ادارة تسويق  03:8 – 03:8

 د محمد  ادارة الموارد البشرية  د سلمى  تطور الفكر االداري د عامر  ادارة تسويق  083:8 -03:8

 د سلمى  تطور الفكر االداري د عامر  ادارة تسويق  د محمد  ادارة الموارد البشرية  003:8- 083:8

 د سلمى  تطور الفكر االداري د عامر  ادارة تسويق  د محمد  ادارة الموارد البشرية  033:8 -003:8

 د عامر  ادارة تسويق    د سلمى  تطور الفكر االداري 033:8-03:8

حد
ال
ا

 

03:8 – 03:8       

03:8- 083:8       

083:8 -003:8       

003:8- 033:8       

033:8-03:8       

ن
ني
الث
ا

 

 م عادله مايكروسوف اكسل  د سلمى  تطور الفكر االداري م.م حسين القانون االداري  03:8 – 03:8

 م عادله مايكروسوف اكسل د سلمى  تطور الفكر االداري م.م حسين القانون االداري 083:8 -03:8

   م.م حسين القانون االداري  د سلمى  تطور الفكر االداري 003:8- 083:8

   م.م حسين القانون االداري د سلمى  تطور الفكر االداري 033:8 -003:8

 د سلمى  تطور الفكر االداري     033:8-03:8

       

اء
الث
الث

 

 د عامر  ادارة تسويق  د محمد  ادارة الموارد البشرية    03:8 – 03:8

 د عامر  ادارة تسويق  د محمد  ادارة الموارد البشرية    083:8 -03:8

 د محمد  ادارة الموارد البشرية    د عامر  ادارة تسويق  003:8- 083:8

 د محمد  ادارة الموارد البشرية  د عامر  ادارة تسويق    033:8 -003:8

     د محمد  ادارة الموارد البشرية  033:8-03:8

       

اء
بع
ر
ال
ا

 

      ( 3لغة انكليزية ) 03:8 – 03:8

   م.سناء المحاسبة المتوسطة  (3لغة انكليزية ) 083:8 -03:8

    ( 3لغة انكليزية ) م.سناء المحاسبة المتوسطة 003:8- 083:8

 م.سناء المحاسبة المتوسطة  (3انكليزية )لغة    033:8 -003:8

  (3لغة انكليزية )     033:8-03:8

س
مي
خ
ال

 

 م.م حسين القانون االداري   م عادله مايكروسوف اكسل  03:8 – 03:8

 م.م حسين القانون االداري   م عادله مايكروسوف اكسل 083:8 -03:8

  (3انكليزية )لغة  م عادله مايكروسوف اكسل    003:8- 083:8

   م عادله مايكروسوف اكسل   033:8 -003:8

033:8-03:8       



 0202 – 0202/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  لثه/ الفصل ادلرايس الاولللمرحةل الثاالالكرتوين جدول احملارضات الاس بوعي 

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب
ال

 

03:8 – 03:8 
    هديلد  نظرية المنظمة   م.م منال االدارة المالية العامة 

    هديلد  نظرية المنظمة  م.م منال االدارة المالية العامة  083:8 -03:8

 د علياء  نظرية المنظمة  م.م منال  االدارة المالية العامة  د هديل  نظرية المنظمة  003:8- 083:8
   م.م منال  االدارة المالية العامة    033:8 -003:8

 م.م منال االدارة المالية العامة      033:8-03:8

حد
ال
ا

 

 د علياء  نظرية المنظمة  م سامره اخالقيات الوظيفة العامة د هديل  نظرية المنظمة  03:8 – 03:8
 د علياء  نظرية المنظمة  م سامره اخالقيات الوظيفة العامة د هديل  نظرية المنظمة  083:8 -03:8

   د هديل  نظرية المنظمة    003:8- 083:8

     م سامره اخالقيات الوظيفة العامة 033:8 -003:8
 م سامره اخالقيات الوظيفة العامة     033:8-03:8

ن
ني
الث
ا

 

     م. امال  نظام محاسبي موحد  03:8 – 03:8
م. امال  نظام محاسبي موحد  م.م منال االدارة المالية العامة  083:8 -03:8

 نوري

  

 م. امال  نظام محاسبي موحد  م.م منال االدارة المالية العامة    003:8- 083:8

 م.م منال االدارة المالية العامة      033:8 -003:8

منالم.م  االدارة المالية العامة      033:8-03:8  

اء
الث
الث

 

 م سامره اخالقيات الوظيفة العامة   م.م اسرار  االدارة المحلية  03:8 – 03:8

 م سامره اخالقيات الوظيفة العامة م.م اسرار  االدارة المحلية    083:8 -03:8

   م.م اسرار  االدارة المحلية  م سامره اخالقيات الوظيفة العامة 003:8- 083:8

 م.م اسرار  االدارة المحلية    م سامره اخالقيات الوظيفة العامة 033:8 -003:8

 م.م اسرار  االدارة المحلية  م سامره اخالقيات الوظيفة العامة  (:لغة انكليزية) 033:8-03:8

اء
بع
ر
ال
ا

 

03:8 – 03:8       

03:8- 083:8       

083:8 -003:8       

003:8- 033:8       

033:8-03:8       

س
مي
خ
ال

 

(  :لغة انكليزية) 03:8 – 03:8  م.م اسرار  االدارة المحلية     

    (:لغة انكليزية) م.م اسرار  االدارة المحلية  083:8 -03:8

    (:لغة انكليزية) م.م اسرار  االدارة المحلية  003:8- 083:8

  (:لغة انكليزية)     033:8 -003:8

  (:لغة انكليزية) م.م اسرار  االدارة المحلية    033:8-03:8

 



 0202 – 0202/ ادلراسة الصباحية / للعام ادلرايس  الرابعه/ الفصل ادلرايس الاولللمرحةل  الالكرتوين جدول احملارضات الاس بوعي

 الساعة اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة

ت
سب
ال

 

03:8 – 03:8       

(4لغة انكليزية ) 083:8 -03:8    م.م علي  التطوير االداري   

   م.م علي التطوير االداري  د سهير  التطوير االداري  003:8- 083:8

 م.م علي التطوير االداري    د سهير  التطوير االداري  033:8 -003:8

 م.م علي التطوير االداري      033:8-03:8

حد
ال
ا

 

( 4لغة انكليزية ) 03:8 – 03:8       

(4لغة انكليزية )   083:8 -03:8     

(4لغة انكليزية )   003:8- 083:8     

(4لغة انكليزية )     033:8 -003:8   

(4لغة انكليزية )     033:8-03:8   

ن
ني
الث
ا

 

     د علياء  ادارة عامة مقارنة  03:8 – 03:8

(0ادارة االنتاج والعمليات ) د علياء  ادارة عامة مقارنة  083:8 -03:8    م. مثنى  

(0ادارة االنتاج والعمليات ) د علياء  ادارة عامة مقارنة    003:8- 083:8  م. مثنى  

(0ادارة االنتاج والعمليات ) 033:8 -003:8    د علياء  ادارة عامة مقارنة  م. مثنى  

033:8-03:8       

       

اء
الث
الث

 

03:8 – 03:8       

03:8- 083:8       

083:8 -003:8       

003:8- 033:8       

033:8-03:8       

       

اء
بع
ر
ال
ا

 

 د علياء  ادارة عامة مقارنة    د خالد  ادارة الجودة 03:8 – 03:8

 د علياء  ادارة عامة مقارنة  د خالد  ادارة الجودة   083:8 -03:8

 د خالد  ادارة الجودة   د علي  االدارة االستراتيجية  003:8- 083:8

   د نسرين  االدارة االستراتيجية    033:8 -003:8

 د نسرين  االدارة االستراتيجية      033:8-03:8

س
مي
خ
ال

 

03:8 – 03:8       

   د نسرين  االدارة االستراتيجية  د سهير  التطوير االداري  083:8 -03:8

 م.م علي  التطوير االداري  د نسرين  االدارة االستراتيجية  د علي  االدارة االستراتيجية  003:8- 083:8

 د نسرين  االدارة االستراتيجية  م.م علي  التطوير االداري  د علي  االدارة االستراتيجية  033:8 -003:8

 د نسرين  االدارة االستراتيجية      033:8-03:8



 


