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 قسم المحاسبة والمراجعة

 المستوى الثانً المستوى األول

 الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 
 المبنى

 مدرس المقرر

 السبت
    

 السبت
 عبدالحكٌم.د ادارة 4 00-8 نقود وبنوك

 د. مجٌب الرحمن هندسة 3 2-00 االقتصاد الكلًمبادئ 

 األحد
 د.تغرٌد هندسة 3 01-8 2اللغة العربٌة 

 األحد
 د. عادل الرفاعً ادارة 0 01-8 قانون تجاري

 د. فضل ادارة 2 00-2 4( E)محاسبة متوسطة د. سامٌة هنري فاٌول 2-00 مبادئ تسوٌق

 أ.مٌساء ادارة 4 0-01 مالٌةتموٌل وادارة  االثنٌن     االثنٌن

 الثالثاء

 أ.عبده سفٌان معمل واحد 01-8 (0مهارات حاسوب )م

 الثالثاء

 مدهش عبدهللا.د ادارة 4 00-8 عملٌات بحوث
 سفٌان عبده.أ واحد معمل 02-01 (2م) حاسوب مهارات

     أ.عبده سفٌان معمل الشبكات 2-02 (2مهارات حاسوب )م

 د.معاذ طاهر هندسة 3 00-8 محاسبة شركات اموال األربعاء بلقٌسأ/ هنري فاٌول English Language 2 00-0 األربعاء

     الخمٌس د. معاذ طاهر هنري فاٌول 00-8 2مبادئ المحاسبة المالٌة  الخمٌس

 المستوى الرابع المستوى الثالث

 الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 

 المبنى
 مدرس المقرر

 السبت
 د. خالد الحاج هنري فاٌول 00-8 محاسبة شركات تامٌن

 السبت

قضاٌا معاصرة فً المحاسبة 

 (E) والمراجعة بـ
 د. فضل ادارة 3 8-00

 الحاجد. خالد  ادارة 2 2-00 2مبادئ المراجعة د. فضل ادارة 3 2-00 دراسات محاسبٌة خاصة

 األحد
    

 د. فتح ادارة 2 00-8 محاسبة منشآت نفطٌة األحد
 د. فتح ادارة 2 2-00 2محاسبة ضرٌبٌة

     االثنٌن     االثنٌن

 الثالثاء

أخالقٌات العمل والمسؤولٌة 
 االجتماعٌة

 أ.اسوان هندسة 3 8-00
     الثالثاء

 د.بسام ادارة 3 2-00 2محاسبة تكالٌف

 األربعاء السماويد/  إدارة4 2-00 مناهج البحث العلمً األربعاء
 د. فتح ادارة 2 00-8 محاسبة دولٌة

 د. منٌر ادارة 2 2-00 2محاسبة ادارٌة

 أ.منٌر هالل 0معمل  0-01 تـطبٌقات محاسبٌة إلكترونٌة الخمٌس     الخمٌس



 

  

 قسم اإلدارة

 المستوى الثانً المستوى األول

 الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 

 المبنى
 مدرس المقرر

 السبت
 د.مجٌب الرحمن هندسة 3 00-8 مبادئ االقتصاد الكلً

 السبت
 د. بسام ادارة 0 00-8 محاسبة تكالٌف

English102 00-0 أ.عبدالملك المخالفً ادارة 4 2-00 ادارة انتاج وعملٌات أ/بلقٌس هنري فاٌول 

 األحد
 د. تغرٌد هندسة 3 02-01 2اللغة العربٌة 

 د.عبدالرحمن السفٌانً إدارة 00-2 0 (Eإدارة الموارد البشرٌة بـ) األحد

 سفٌان عبدة.أ معمل الشبكات 2-02 (2مهارات الحاسوب )م

 عادل الرفاعًد.  ادارة 0 01-8 قانون تجاري االثنٌن     االثنٌن

 الحسامً عبدالملك.د هندسة 3 2-00 السلوك التنظٌمً الثالثاء     الثالثاء

 األربعاء
 د. سامٌة هنري فاٌول 00-8 مبادئ تسوٌق

     األربعاء
 سفٌان عبدة.أ الشبكات معمل 2-02 (0م) الحاسوب مهارات

 د.عبدهللا مدهش هندسة 3 00-8 بحوث عملٌات الخمٌس طاهر د. معاذ هنرٌفاٌول 2-00 2مبادئ المحاسبة المالٌة الخمٌس

 المستوى الرابع المستوى الثالث

 الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 

 المبنى
 مدرس المقرر

     السبت د.بسام ادارة 0 2-00 محاسبة إدارٌة السبت

     األحد     األحد

 أ.ٌاسمٌن ادارة 00-2 2 (Eمراسالت تجارٌة بـ) االثنٌن     االثنٌن

 الثالثاء
 أ.اسوان هندسة 3 00-8 أخالقٌات العمل والمسؤولٌة االجتماعٌة

 د/ السماوي ادارة 3 00-8 إدارة الجودة الشاملة الثالثاء
 أ.مٌساء هنري فاٌول 2-00 تموٌل وأدراه مالٌة

 األربعاء
 د/ السماوي ادارة 4 00-8 البحث العلمًمناهج 

 عبدالرحمن السفٌانً.د ادارة E 00-2 0)بـ)أدارة اعمال دولٌة األربعاء
 أ.عبدالرحمن علً هندسة 00-2 3 (Eإدارة العالقات العامة ب)

 الخمٌس د.عبد الحكٌم ادارة 4 00-8 ادارة البنوك والمؤسسات المالٌة الخمٌس
 أ / عبدالرحمن علً ادارة 0 00-8 وتقٌٌم المشروعاتدراسة الجدوى 

 د.سامٌة ادارة 2 2-00 إدارة المستشفٌات



 

 

 قسم إدارة األعمال الدولٌة

 المستوى الثانً المستوى األول

 الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 

 المبنى
 مدرس المقرر

     السبت أ.بلقٌس         إدارة English Language 2 8-01 2 السبت

 األحد
Principles of Financial Accounting2  8-00 3 عبدالمغنً فضل/  د إدارة 

     األحد
    

 االثنٌن
Arabic Language 2 8-01 4 د. تغرٌد          ادارة 

 االثنٌن
Business Finance 8-00 3 د. عادل العامري ادارة 

    Human resource management 00-2 3 السفٌانً د.عبدالرحمن ادارة 

 الثالثاء
Principles of Marketing 8-00 2د/ توفٌق القدسً     ادارة 

 د.عبدهللا مدهش ادارة Business mathematics 00-0 4 الثالثاء
Computer Skills 02-2 ًأ.افنان           معمل الخوارزم 

 األربعاء د. عادل العامري     ادارة Principles of Macro-Economic 00-2 3 األربعاء

Production and operation 
management 

 أ/عبدالرحمن علً  إدارة  0 8-00

Public relations management 00-2 6 د / توفٌق القدسً طبٌة 

 د.مرادالصبري ادارة International Trade Law 8-00 2 الخمٌس     الخمٌس

 المستوى الرابع الثالث المستوى

 الوقت اسم المقرر  مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 

 المبنى
 مدرس المقرر

 السبت د. فٌصل الصبري      طبٌة Methods of Scientific Research 8-00 5 السبت
    

Leadership in amulet-cultural world 00-2 ........... ًد / الحسام 

 د/ الحسامً طبٌةIntroduction to hospitality management 00-2 5 األحد د/ الحسامً        طبٌة Introduction to hospitality management 00-2 5 األحد

 أ.ٌاسمٌن       ادارة Business Correspondence 8-00 2 االثنٌن
 االثنٌن
 

Innovation management 8-00 5 علً عبدالرحمن.أ طبٌة  

Import and export management 00-2 0 د. عادل العامري ادارة 

     الثالثاء السفٌانً د.عبدالرحمن طبٌة Total quality management 00-2 6 الثالثاء

 الشرجبً أ.بشرى طبٌة Crisis and negotiation management 8-00 6 األربعاء د. عادل العامري    ادارة International finance 8-00 3 األربعاء

     الخمٌس عبدالرحمن السفٌانً.د ادارة International business management 01-0 3 الخمٌس



 تتتت

 

 

 التسوٌق قسم 
 المستوى الثانً المستوى األول

 الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 
 المبنى

 مدرس المقرر القاعة / المبنى الوقت اسم المقرر الٌوم مدرس المقرر

 السبت

 

 د.سامٌة طبٌة 5 2-00 استراتٌجٌات التسوٌق السبت

     األحد األحد

 د.عادل الرفاعً ادارة 0 01-8 قانون تجاري االثنٌن االثنٌن

 د.عبدالملك الحسامً هندسة 3 2-00 التنظٌمً السلوك الثالثاء الثالثاء

 األربعاء األربعاء
 أ.عبدالرحمن علً هندسة E 00-2 3إدارة العالقات العامة بـ 

 أ.اسوان طبٌة 5 00-8 تسوٌق الخدمات

 د.عبدهللا مدهش هندسة 3 00-8 بحوث عملٌات الخمٌس الخمٌس

 الثالثالمستوى 

 

 الوقت اسم المقرر الٌوم
القاعة / 
 المبنى

 المقررمدرس 

 اسوان-أ طبٌة 6 2-00 سٌاسات التسعٌر السبت

     األحد

 د.عبدالملك الحسامً طبٌة 5 2-00 إدارة خدمة العمالء االثنٌن

 الثالثاء
 أ.اسوان هندسة 3 00-8 أخالقٌات العمل والمسؤولٌة االجتماعٌة

 أ.عبدالرحمن البحر طبٌة 00-2 5 (Eالتسوٌق االلكترونً بـ)

 األربعاء
 أ.اسوان طبٌة 5 2-00 قنوات توزٌع

 د.السماوي ادارة 4 00-8 مناهج البحث العلمً

     الخمٌس


