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 التسويق قسم 
 المستوى الثاني المستوى األول

 مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر اليوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر اليوم

 أ/ دمحم أمين الهندسة مبنى 3 11-8 مبادئ االقتصاد الكلي السبت
 السبت

 د/ ابراهيم طلحة  مبنى اإلدارة  E 8-11 3إدارة العالقات العامة بـ 

     األحد
 د/ دمحم فضل   مبنى اإلدارة    3 2-11 السلوك التنظيمي 

 أ/ أسوان  مبنى اإلدارة  2 2-11 استراتيجيات التسويق  األحد

     االثنين أ /حنان قنبر مبنى الهندسة3 11-8 2اللغة اإلنجليزية  االثنين

 د/عادل الرفاعي  مبنى اإلدارة 4 2-11 القانون التجاري  الثالثاء د / تغريد  مبنى الهندسة  3 11-8  2اللغة العربية  الثالثاء

 األربعاء د /معاذ طاهر مبنى الهندسة 3 11-8 2مبادئ المحاسبة المالية  األربعاء
    

 2-11 تسويق الخدمات 
مبنى  3

 الهندسة 
 أ / سامية غالب

 الخميس
 د/ ابراهيم طلحة   مبنى اإلدارة 4 11-8 مبادئ التسويق

 الخميس
    

 د/ عبدهللا مدهش مبنى اإلدارة  1 2-11 بحوث العمليات  أ/ معاذ حمود    2-11 مهارات الحاسوب

 المستوى الرابع المستوى الثالث
 مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر اليوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت المقرراسم  اليوم

 د/ رياض الشميري مبنى اإلدارة  2 11-8 التسويق الزراعي  السبت     السبت

 األحد د/ عبدالرحمن  مبنى اإلدارة  E  11-2 4مهارات االتصال بـ  األحد
 أ/أسوان  مبنى اإلدارة  3 11-8 قضايا معاصرة في التسويق 

دراسة الجدوى وتقييم 
 المشروعات 

11-2 
مبنى  3

 الهندسة 
أ / عبدالرحمن 

 البحر 

 االثنين
 د/ابراهيم طلحة  مبنى اإلدارة  4 11-8 التسويق السياحي 

     االثنين
 د/عبدالغني  مبنى اإلدارة 4 2-11 مناهج البحث العلمي 

 الثالثاء
 د/توفيق القدسي مبنى اإلدارة 4 11-8 التسويق اإللكتروني 

 الثالثاء
 د/عادل الرفاعي  مبنى اإلدارة  1 11-8 إدارة العالمة التجارية 

 أ / أسوان  مبنى اإلدارة 1 2-11 التسويق الصحي والدوائي     

 األربعاء
 أ /سامية غالب  مبنى اإلدارة  4 11-8 بحوث التسويق 

     األربعاء
    

 الخميس
 أ / ميساء  مبنى اإلدارة  3 11-8 التسويق المصرفي

     الخميس
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