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 قسم اإلدارة
 المستوى الثاني المستوى األول

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

 دمحم فضل د/  اإلدارة مبنى  3 2-11 السلوك التنظيمي السبت أ/ دمحم أمين الهندسةمبنى  3 11-8 مبادئ االقتصاد الكلي السبت

 األحد     األحد
    

    

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

 الثالثاء د / تغريد  مبنى الهندسة  3 11-8  2اللغة العربية  الثالثاء
 د/عبدالرحمن مبنى اإلدارة E 8-11 1إدارة الموارد البشرية بـ 

 د/ عادل الرفاعي مبنى اإلدارة 4 2-11 القانون التجاري

 أ / فؤاد هزاع  مبنى اإلدارة 4 2-11 إدارة اإلنتاج والعمليات األربعاء د /معاذ طاهر مبنى الهندسة 3 11-8 2مبادئ المحاسبة المالية  األربعاء

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

 الخميس
 مبنى الهندسة 3 11-8 محاسبة تكاليف

د/عادل 
 الزعيتري

 د/ عبدهللا مدهش مبنى اإلدارة1 2-11 بحوث العمليات أ/ معاذ حمود معمل   2-11 مهارات الحاسوب

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

     السبت د/ عبدالرحمن مبنى اإلدارة  E 11-2 4دراسات إدارية بـ السبت

 األحد     األحد

 د / عبدالغني  مبنى اإلدارة  2 11-8 إدارة االستراتيجية 

دراسة الجدوى وتقيم 
 المشروعات 

11-2 
 مبنى الهندسة  3

 
 أ/ البحر 

 االثنين
 د/ السماوي مبنى اإلدارة 1 11-8 اإلدارة اإللكترونية

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

     الثالثاء     الثالثاء

 األربعاء
 أ/سامية غالب اإلدارةمبنى  4 11-8 بحوث التسويق

 األربعاء
 د / السماوي  مبنى الهندسة  4 11-8 إدارة الجودة الشاملة 

  دمحم فضل د /  مبنى الهندسة  4 2-11 إدارة المنشآت المتخصصة  فؤاد هزاع أ / مبنى  اإلدارة 4 2-11 إدارة االنتاج والعمليات 

 مبنى الهندسة 3 11-8 محاسبة تكاليف الخميس
د/ عادل 
 الزعيتري

     الخميس
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