
 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ ثكبنىرَىش إدارح أعًبل 

 .و2019/2018نهعبو انذراضٍ  -نذراضٍ األول ا انفصم- األولانًطزىٌ 

  

 العمليات األكاديمية                                                          رىلُع انًُطك                                           

 

 

 

 

انًحبضرح  األَبو

 األونٍ

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 األحذ

 يهبراد حبضىة

 (1يعًم )
 (Aانًغًىعخ)

 و.دمحم احًذ عضًبٌ

 

 :رَبضُبد 

 (7:)ق

G-A 

 أ.أحًذ عهٍ

 

 :رَبضُبد 

 (7:)ق

G-B 

      األصٍُُ

     انضالصبء

 يهبراد حبضىة

 (Aانًغًىعخ )

 1يعًم
 و.دمحم احًذ عضًبٌ

      األرثعبء

 انخًُص

 يهبراد حبضىة 

 (Bانًغًىعخ)

 1يعًم 
 و.دمحم احًذ عضًبٌ

 يهبراد حبضىة

 (Bانًغًىعخ)

 1يعًم 
 و.دمحم احًذ عضًبٌ

   



 

 

 

 انعهىو االعزًبعُخكهُخ 

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ ثكبنىرَىش إدارح أعًبل 

 .و2019/2018نهعبو انذراضٍ انفصم انذراضٍ األول-انًطزىي انضبٍَ

 

   

 العمليات األكاديمية                            رىلُع انًُطك                                                                             

 

األونٍانًحبضرح  األَبو  

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 األحذ

 2يحبضجخ يبنُخ 

 0ق 

 د.َىر انذٍَ

  

أخاللُبد انعًم 

وانًطئىنُخ 

 (0االعزًبعُخ )ق

 أ.دمحم احًذ لطى هللا

رطجُمبد حبضىة فً 

 (0)ق1اإلدارح 

 

 أ.دمحم عجذ انًُعى

 االصٍُُ

 يجبدئ انزطىَك

 0ق

 أ.َىضف اضًبعُم

رطجُمبد حبضىة 

 1فً اإلدارح 

 )أ( 1يعًم 

رطجُمبد حبضىة 

 1فً اإلدارح 

 )ة( 1يعًم 

  

 انضالصبء

 يجبدئ انزأيٍُ

 0ق

 د.عبدل انفكٍ

   

رًرٍَ يحبضجخ 

 1يبنُخ

 0ق

      األرثعبء

 انخًُص

 انكهً االلزصبد

 (7:)ق

 د.عجذ انًُعى

 

 يجبدئ انمبَىٌ

 7:ق

 يزعبوٌ

 

  



 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ ثكبنىرَىش إدارح أعًبل 

 .و2019/2018انذراضٍنهعبو –األولانفصم  انذراضٍ - انضبنشانًطزىٌ 

 

 األكبدًَُخانعًهُبد                                  رىلُع انًُطك                                                                              

 

 

 

 

األونٍانًحبضرح  األَبو  

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 األحذ
 
 

 

رطجُمبد حبضىة فٍ 

 )أ(1االدارح 

 1يعًم 

رطجُمبد حبضىة فٍ 

 )ة(1االدارح 

 1يعًم 

إدارح رطىَك 

 (7:)ق

 أ.دمحم عجذ انًُعى

 

   األصٍُُ

 

 

 

  

  انضالصبء

يحبضجخ يبنُخ يزىضطخ 

1 

 (0)ق

 أ.وئبو عجذ انحًُذ

 إدارح لُىاد اإليذاد

 (0)ق

 

 أ.َىضف اضًبعُم

 

 1رَبضُبد 

 0ق

 أ.أحًذ عهٍ

 

 األرثعبء

 ثحىس عًهُبد 

 (0)ق

 أ.دمحم احى لطى هللا

 

األضىاق انًبنُخ 

 (7:)ق

 انًُعىد.عجذ 

 

يحبضجخ يبنُخ   

 (7:يزىضطخ )ق

 رًبرٍَ

  انخًُص
 (7:اإلدارح انًبنُخ )ق

 أ.َغى انذٍَ
 

رطجُمبد حبضىة 

 1فٍ االدارح 

 0ق

 

 أ.دمحم عجذ انًُعى

 رًب رٍَ إدارح يبنُخ

 0ق

 



 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ ثكبنىرَىش إدارح أعًبل 

 .و2019/2018نهعبو انذراضٍ–األولانفصم  انذراضٍ - انراثعانًطزىٌ 

 

 انعًهُبد األكبدًَُخ                                 رىلُع انًُطك                                                                              

األونٍانًحبضرح  األَبو  

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 األحذ

إدارة 
 المشروعات

 2ق 
 

 يزعبوٌ

 

 2ق نظرية المنظمة
 يزعبوٌ

 
 

نظم إدارة 
 قواعد البيانات

 2معمل
 

 

 االصٍُُ

تمويل 
 المؤسسات

 2ق

 د.نور الدين

    

 انضالصبء
 

 
 

مناهج البحث 
 العلمي  

 2ق 
 

  

      األرثعبء

 انخًُص

 

إدارة التغيير 
 والتطوير التنظيمي

 2ق

 يزعبوٌ

 

 

نظم إدارة قواعد 
 البيانات

 2ق 

نظم إدارة قواعد 
 البيانات

 2معمل

  



 

 

 

 

  كهُخ انعهىو االعزًبعُخ 

  ثكبنىرَىش انزرثُخ انزمُُخعذول انًحبضراد نجرَبيظ 

 و.2019/2018نهعبو انذراضٍ  -األولانفصم  انذراضٍ - األولانًطزىٌ 

  

 

 العمليات األكاديمية                              رىلُع انًُطك                                                           

 

 

 

 

 األَبو

األونٍانًحبضرح   

03:7- 03:7 

انًحبضرح 

 انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 يذخم عهى انُفص   األحذ

 (1)ق

 أ.حًذ ثشبرح

  

 أصىل انزرثُخ   االصٍُُ

 (0)ق

 عًر خهُفخ

  

 فُسَبء  انضالصبء

 7:ق

Lab 

  األرثعبء

 
 يهبراد حبضىة  

  (1يعًم )

 يهبراد حبضىة

  (1يعًم )
 

   انخًُص

 

 

   



 

 

 

 

  كهُخ انعهىو االعزًبعُخ 

  ثكبنىرَىش انزرثُخ انزمُُخعذول انًحبضراد نجرَبيظ 

 و.2019/2018نهعبو انذراضٍ  -األولانفصم  انذراضٍ - انضبٍَانًطزىٌ 

  

 

 العمليات األكاديمية                                رىلُع انًُطك                                                           

 

 

 

 

 األَبو

األونٍانًحبضرح   

03:7- 03:7 

انًحبضرح 

 انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

  أعًبل ورظ  األحذ

أضبضُبد انهُذضخ   االصٍُُ

 انكهرثُخ

 1ق

 أ.عضًبٌ دمحم

 رطىر انزعهُى فٍ انطىداٌ

 1ق

 د.طبرق عجبش

عهى انًىاد 

 انهُذضُخ

 أ.عضًبٌ دمحم

 

 يُكبَُكب انهُذضخ انضالصبء

 1ق

 أ.حطبو يصطفً

انغجر 

انخطً)هُذضخ 

 رحهُهُخ(

 1ق

   

انحطجبٌ  األرثعبء

Cumulus 

 1ق

 أ.ربط انطر

 أضبضُبد انزذرَص

 1ق

 د.طبرق عجبش

 (:َشبط)

 1ق

 أ.أثى ثكر عجبش

  

  انخًُص

 

 

    



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ دثهىو َظى يعهىيبد يحبضجُخ  

 و.2019/2018نهعبو انذراضٍ  -انذراضٍ األول انفصم - األولانًطزىٌ  

 

 

 العمليات األكاديمية                                 رىلُع انًُطك                                                                          

 

 األيام
األونٍانًحبضرح   

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

انًحبضرح 

 انخبيطخ

0:17– 1:07 

  األحذ

 :يحبضجخ يبنُخ

 (7:)ق 

G-A 

 د. َىر انذٍَ

   

    األصٍُُ

 يهبراد حبضىة 

 (Aانًغًىعخ)

و.دمحم  (1يعًم )
 احًذ عضًبٌ

 

 

 انضالصبء

 :يحبضجخ يبنُخ

 (7:)ق 

G-B 

 د. َىر انذٍَ

  

 يهبراد حبضىة
 (Bانًغًىعخ)

 (1يعًم )
 و.دمحم احًذ عضًبٌ

 

 األرثعبء

 يهبراد حبضىة

 (Bانًغًىعخ)
 (1يعًم )

 و.دمحم احًذ عضًبٌ

 يهبراد حبضىة 

 (Aانًغًىعخ)
 (1يعًم )

 و.دمحم احًذ عضًبٌ

 

رًبرٍَ يحبضجخ  

 :يبنُخ

 (7:)ق

 

      انخًُص



 

 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 يحبضجُخيعهىيبد  عذول انًحبضراد نجرَبيظ دثهىو َظى  

 و.2019/2018نهعبو انذراضٍ  األولانفصم  انذراضٍ -انًطزىٌ انضبٍَ 

  

 العمليات األكاديمية                                            رىلُع انًُطك                                                                 

األونٍانًحبضرح  األَبو  

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – 

::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

     األحذ

َظى إدارح لىاعذ 

 1انجُبَبد و 

 (1يعًم )

 

 األصٍُُ

َظى إدارح لىاعذ 

 1انجُبَبد و 

 (1يعًم )

 

 (0ق) إدارح يبنُخ

 

 أ.َغى انذٍَ

انًراععخ 

 7:وانزذلُك ق

 أ.َغى انذٍَ

 
  إدارح يبنُخرًرٍَ 

 (7:)ق

 انضالصبء

َظى إدارح لىاعذ 

 2انجُبَبد و 

 (1يعًم )

 

َظى إدارح لىاعذ 

 2انجُبَبد و 

 (1يعًم )

 

َظى إدارح لىاعذ 

   7:ق انجُبَبد

 أ.أيُُخ عضًبٌ

رًرٍَ يحبضجخ 

 يزىضطخ

 (7:)ق 

 

 األرثعبء
 (7:رَبضُبد )ق

 

انًحبضجخ 

 0ق انحكىيُخ

 د.غبدح ثبثكر

  يحبضجخ يزىضطخ

 (0-)ق

 أ.وئبو عجذ انحًُذ

رًرٍَ انًحبضجخ 

 انحكىيُخ

 0ق

 

      انخًُص



 

 

 

 كهُخ انعهىو االعزًبعُخ

 عذول انًحبضراد نجرَبيظ دثهىو َظى يعهىيبد يحبضجُخ 

 .و2019/2018نهعبو انذراضٍ  - األولانفصم  انذراضٍ -انًطزىٌ انضبنش 

 

 العمليات األكاديمية                                             رىلُع انًُطك                                                                 

 

 

 األَبو
األونٍانًحبضرح   

03:7- 03:7 

 انًحبضرح انضبَُخ

::::7 – 0::7 

 انًحبضرح انضبنضخ

:1:07 – ::::7 

 انًحبضرح انراثعخ

1:07 – ::77 

 انًحبضرح انخبيطخ

0:17– 1:07 

 األحذ

 َظى رشغُم

 .(7:)ق

 أ.أيُُخ عضًبٌ

 0يحبضجخ إدارَخ ق

 أ.وئبو عجذ انحًُذ

َظى يعهىيبد 

 يحبضجُخ

 0ويصرفُخ ق

 د.غبدح ثبثكر

  

 االصٍُُ

يحبضجخ زكبح 

 (7:وضرائت ق)

 د.غبدح ثبثكر

  
رًبرٍَ يحبضجخ 

 (7:يصبرف )ق
 

   انضالصبء

عًهً َظى 

 يعهىيبد يحبضجُخ

 (1يعًم)

  

     األرثعبء
رًبرٍَ يحبضجخ 

 (0إدارَخ ق )

 انخًُص

 يحبضجخ يصبرف

 (0)ق 

 د.َىر انذٍَ

 

انحبضىة شجكخ 

 0ق واإلَزرَذ

 أ.أيُر عجذ هللا

رًبرٍَ يحبضجخ  

زكبح وضرائت 

 (0ق)

عًهً شجكخ 

 انحبضىة واإلَزرَذ

 1يعًم 

 


