
 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي

 
 
 
 
 
 

 اعيةـة العلوم االجتمـكلي
  املستوى األول -ال ـــبكالوريوس إدارة أعنج ـــــرات برنامـــحماضدول ـــج

 جمنوعة )أ(
 م8102/8102الفصل الدراسي الثاني للعام 

احملاضرة األوىل            األيام
03:7- 03:7 

احملاضرة الثانية   
03:7- ::3:7 

احملاضرة الثالثة 
::3:7- :5327 

احملاضرة الرابعة 
:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

      األحد

  االثنني

 2المغة االجنميزية 
 أ.متعاون

 (1)ق 
 (أ)ومعة  جم

 2رياضيات 
 . والءأ

 (11)ق 
 (أ)ومعة  جم

  

 الثالثاء

 1حماسبة مالية 
 نعرالدين د.

 (7)ق 
 (أ)ومعة  جم

 

 1حماسبة مالية
 متارين

 (11)ق 
 (أ)ومعة  جم

  

 األربعاء

 2رياضيات 
 متارين
 (7)ق 

 (أ)ومعة  جم

    

 اخلميس

 مبادئ إدارة
  يعسف إمساةيل أ.

 (7)ق  
 (أ)ومعة  جم

 االقتصاد اجلزئي
 ةبدالعزيزةبداملنعم  د.

 (7)ق 
 (أ)ومعة  جم

 وصفيإحصاء 
 . والءأ

 (7)ق 
 (أ)ومعة  جم

 وصفيإحصاء 
 متارين
 (7)ق 

 (أ)ومعة  جم

 

 



 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي

 
 
 
 
 
 

 اعيةـة العلوم االجتمـكلي
 املستوى األول -ال ـــبكالوريوس إدارة أعنج ـــــرات برنامـــدول حماضـــج

 جمنوعة )ب( 
 م8102/8102الفصل الدراسي الثاني للعام 

احملاضرة األوىل            األيام
03:7- 03:7 

  احملاضرة الثانية 
03:7- ::3:7 

احملاضرة الثالثة 
::3:7- :5327 

احملاضرة الرابعة 
:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

      األحد

 االثنني

 2المغة االجنميزية 
 أ.متعاون

 (11)ق 

 (ب)ومعة  جم

  

 2رياضيات 
 متارين

 (11)ق 
 (ب)ومعة  جم

 

  الثالثاء

 1حماسبة مالية 
 نعرالدين د.

 (11)ق 
 (ب)ومعة  جم

 

 2رياضيات 
 والء. أ

 (11)ق 
 (ب)ومعة  جم

 

 األربعاء
 1حماسبة مالية 

 متارين
 (11)ق 

 (ب)ومعة  جم

 االقتصاد اجلزئي
 ةبدالعزيزد.ةبداملنعم 
 (11)ق 

 (ب)ومعة  جم

 وصفيإحصاء 
 والء. أ

 (11)ق 
 (ب)ومعة  جم

 وصفيإحصاء 
 متارين

 (11)ق 
 (ب)ومعة  جم

 

  اخلميس

 مبادئ إدارة
 إمساةيل يعسف أ.

 (11)ق  
 (ب)ومعة  جم

   



 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي

 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم االجتماعية

  املستوى الثاني - الــــبكالوريوس إدارة أعنج ـــبرنامرات ـــحماضدول ـــج
 م8102/8102الفصل الدراسي الثاني للعام 

 األيام
           احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
   احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة
:377-53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 -:357 

 األحد
 1حماسبة متوسطة

 جنم الدين إبراهيم. أ
 (3)ق 

 حماسبة التكاليف
 اببكر غادة د.

 (7)ق 

 حماسبة تكاليف
 متارين

 (7)ق
  

      االثنني

 الثالثاء
 الشموك التنظيني
 أ. يعسف امساةيل

 (1)ق

 االتصالمهارات 
 زينب بشري أ.

 (7)ق 

 1حماسبة متوسطة
 متارين
 1)ق 

  

      األربعاء

 اخلميس
 إدارة املوارد البشرية

 دمحم ةبداملنعم أ.
 (3)ق 

 القانون التجاري
 متعاون

 (3)ق 

 االقتصاد اإلداري
 ةبداملنعم د.

 (3)ق 
  

 

 

 

 



 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي

 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم االجتماعية

  املستوى الثالث - الــــبكالوريوس إدارة أعنج ـــبرنامرات ـــحماضدول ـــج
 م8102/8102الفصل الدراسي الثاني للعام 

 األيام
احملاضرة األوىل           

03:7- 03:7 
احملاضرة الثانية   

03:7- ::3:7  
احملاضرة الثالثة 

::3:7- :5327 

احملاضرة الرابعة 
:377- 53:7   

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

      األحد

 األثنني
 احملاسبة اإلدارية

 د.غادة اببكر
 (7)ق 

نظه املعمومات 
 اإلدارية

 صديق حسن أ. 
 (7)ق

 احملاسبة اإلدارية
 متارين 

 (1)ق
  

 الثالثاء
التشويق 

 االسرتاتيجي
 أ. زينب

 (11)ق 

 إدارة اجلودة الشاممة
 دمحم ةبداملنعم أ.

 (7)ق 

 إدارة اإلنتاج والعنميات
 أ. زينب

 (1)ق 
  

  األربعاء

دراسة اجلدوى 
 وتقييه املشروعات

 متعاون أ.
 (7)ق

   

      اخلميس

 

 



 

 جــق الربنامـــمهس                                                                                                       ة                           ـــات األكادمييـــالعنلي

 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم االجتماعية

  املستوى الرابع - الــــبكالوريوس إدارة أعنج ـــبرنامرات ــحماضدول ـــج
 م8102/8102الفصل الدراسي الثاني للعام 

 األيام
احملاضرة األوىل           

03:7- 03:7 
احملاضرة الثانية   

03:7 - ::3:7 

احملاضرة الثالثة 
::3:7- :5327 

 احملاضرة الرابعة
 :377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

 األحد
 األعنال  بيئة
 متعاون.أ
 (1)ق 

 إدارة مالية متقدمة
 د. نعرالدين ةلي

 (1)ق

 األعنال  ريادة
 ران ةادلد.
 (1)ق 

  

 تدريب اشرايف األثنني

 رجـــروع التخــمش الثالثاء

 األربعاء
 التأمني وإدارة اخلطر

 د. ةادل الفكي
 (2)ق

 

إدارة األعنال 
 الدولية

 متعاون.أ
 (7)ق

 إدارة األعنال الدولية
 متعاون.أ

 (7)ق
 

 اخلميس
 تيجيةاسرتاالاإلدارة 
 زينب بشري.أ

 (1)ق 
    

 


