كلية إدارة األعمال
Faculty of Business Administration
جدول محاضرات الفصل الثاني 2018/2019الشعبة 1 :سنة أولى
الفترة
08:00-08:50
08:50-09:40
09:40-10:30
10:30-11:20
11:20-12:10
12:10-01:00
01:00-01:50
01:50-02:30
02:30-03:20
03:20-04:10

السبت

األحد

البيئة القانونية لألعمال
قاعة]30 [Q T

البيئة القانونية لألعمال
قاعة]30 [Q T

رياضيات األعمال
قاعة]30 [ T
طالل علي عبود

نظم المعلومات اإلدارية1
قاعة]32 [R T
طاهر شعبان حسن

مبادئ المحاسبة1
قاعة]30 [O T
أحالم علي الشيخ

مبادئ المحاسبة1
قاعة]30 [O T
أحالم علي الشيخ

مبادئ اإلدارة
قاعة]30 [Q T
عصام محمود حيدر

مبادئ اإلدارة
قاعة]30 [Q T
عصام محمود حيدر

مبادئ اإلدارة المالية

إحصاء األعمال واالقتصاد

االقتصاد الجزئي

قاعة]31 [O T
منال صقر صقر

قاعة]30 [ T

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

مبادئ اإلدارة المالية

إحصاء األعمال واالقتصاد

االقتصاد الجزئي

قاعة]31 [O T
منال صقر صقر

قاعة]30 [ T

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

إحصاء األعمال واالقتصاد

04:10-05:00
05:00-05:50
05:50-06:40

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

قاعة]30 [ P

االقتصاد الكلي

تطور الفكر االقتصادي

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

قاعة]30 [P T
اديب جميل كولو

االقتصاد الكلي

تطور الفكر االقتصادي

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

قاعة]30 [P T
اديب جميل كولو

الخميس

كلية إدارة األعمال
Faculty of Business Administration
جدول محاضرات الفصل الثاني 2018/2019الشعبة 1 :سنة ثانية
الفترة
08:00-08:50
08:50-09:40
09:40-10:30
10:30-11:20
11:20-12:10
12:10-01:00
01:00-01:50
01:50-02:30
02:30-03:20
03:20-04:10
04:10-05:00
05:00-05:50
05:50-06:40

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

إدارة التسويق
قاعة]33 [O T

إدارة التسويق
قاعة]33 [O T

نظم المعلومات اإلدارية1
قاعة]32 [R T
طاهر شعبان حسن

نظم المعلومات اإلدارية1
قاعة]32 [R T
طاهر شعبان حسن

إدارة الجودة
قاعة]33 [N T
طاهر شعبان حسن

إدارة الجودة
قاعة]33 [N T
طاهر شعبان حسن

رياضيات مالية
قاعة]31 [ T
طالل علي عبود

اإلدارة المالية
قاعة]33 [N T
منال صقر صقر

األعمال الدولية

إحصاء األعمال واالقتصاد

إدارة المشاريع

تدريب مهني

قاعة]30 [M T
باسيل بهجت الخوري

قاعة]30 [ T

قاعة]31 [O T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]30 [ T

األعمال الدولية

إحصاء األعمال واالقتصاد

إدارة المشاريع

تدريب مهني

قاعة]30 [M T
باسيل بهجت الخوري

قاعة]30 [ T

قاعة]31 [O T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]30 [ P

األعمال الدولية

محاسبة شركات1

إدارة المشاريع

قاعة]30 [M T
باسيل بهجت الخوري

قاعة]32 [P T
شادي ايليا كراز

قاعة]31 [P P
دياال محمد الحج عارف

االقتصاد الكلي

إدارة الموارد البشرية

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

قاعة]30 [O T
منير خالد عباس

االقتصاد الكلي

إدارة الموارد البشرية

قاعة]30 [N T
حسن محمد حجازي

قاعة]30 [O T
منير خالد عباس

كلية إدارة األعمال
Faculty of Business Administration
جدول محاضرات الفصل الثاني 2018/2019الشعبة 1 :سنة ثالثة
الفترة

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

08:00-08:50
08:50-09:40

09:40-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10
12:10-01:00
01:00-01:50
01:50-02:30
02:30-03:20
03:20-04:10
04:10-05:00
05:00-05:50
05:50-06:40

ادارة التسويق في المؤسسات
المالية والمصرفية
قاعة]33 [L T

ادارة التسويق في المؤسسات
المالية والمصرفية
قاعة]33 [L T

ادارة عمليات التامين
قاعة]35 [N T
عادل فضل هللا القضماني

رياضيات مالية
قاعة]31 [ T
طالل علي عبود

رياضيات مالية
قاعة]31 [ T
طالل علي عبود

محاسبة إدارية
قاعة]35 [ T
أحالم علي الشيخ

محاسبة إدارية

ادارة عامة

تنمية الموارد البشرية

إدارة المشاريع

إدارة استراتيجية

قاعة]35 [ T
أحالم علي الشيخ

قاعة]31 [N T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]31 [M T
منير خالد عباس

قاعة]31 [O T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

المصارف اإللكترونية

ادارة عامة

تنمية الموارد البشرية

إدارة المشاريع

إدارة استراتيجية

قاعة]32 [N T
طالل علي عبود

قاعة]31 [N T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]31 [M T
منير خالد عباس

قاعة]31 [O T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

ادارة عامة

تنمية الموارد البشرية

إدارة المشاريع

إدارة استراتيجية

قاعة]31 [N T
دياال محمد الحج عارف

قاعة]31 [M T
منير خالد عباس

قاعة]31 [P P
دياال محمد الحج عارف

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

محاسبة متوسطةII

محاسبة تكاليفII

قاعة]31 [M T
شادي ايليا كراز

قاعة]30 [M T
شادي ايليا كراز

محاسبة متوسطةII

محاسبة تكاليفII

قاعة]31 [M T
شادي ايليا كراز

قاعة]30 [M T
شادي ايليا كراز

الخميس

كلية إدارة األعمال
Faculty of Business Administration
جدول محاضرات الفصل الثاني 2018/2019الشعبة 1 :سنة رابعة
الفترة

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

08:50-09:40
09:40-10:30
10:30-11:20

نظم المعلومات اإلدارية1
قاعة]32 [R T
طاهر شعبان حسن

نظم المعلومات اإلدارية1
قاعة]32 [R T
طاهر شعبان حسن

11:20-12:10

12:10-01:00

01:00-01:50

01:50-02:30

02:30-03:20
03:20-04:10

04:10-05:00

05:00-05:50

05:50-06:40

ادارة المخاطر المالية
والمصرفية
قاعة]34 [M T
عادل فضل هللا القضماني

ادارة المخاطر المالية
والمصرفية
قاعة]34 [M T
عادل فضل هللا القضماني

ادارة المخاطر المالية
والمصرفية
قاعة]34 [M T
عادل فضل هللا القضماني

محاسبة إدارية

التدقيق الداخلي

إدارة استراتيجية

قاعة]35 [ T
أحالم علي الشيخ

قاعة]32 [N T
شادي ايليا كراز

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

العمليات المصرفية الدولية

التدقيق الداخلي

إدارة استراتيجية

قاعة]34 [L T

قاعة]32 [N T
شادي ايليا كراز

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

العمليات المصرفية الدولية

إدارة استراتيجية

قاعة]34 [L T

قاعة]30 [ T
باسيل بهجت الخوري

تحليل القوائم المالية

مشروع تخرج في المحاسبة
والتدقيق
قاعة]30 [O T

مشروع تخرج في إدارة الموارد
البشرية

قاعة]35 [M T
أحالم علي الشيخ

قاعة]30 [O T

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد
البشرية

مشروع تخرج في إدارة
المؤسسات المالية والمصرفية

قاعة]30 [M T
فداء محمد ناصر

قاعة]30 [N T

