
 

ة إدارة المال واالعمال   ل
  20202021الفصل الدرا الثا 

  
  

م الوجا للمستوى األول   جداول التعل
  

ة:  ة اللغة اإلنجل   شع
  المدرس  المساق  الساعة  القاعة  اليوم

ت   أسدود  الس

ة  10:00- 9:00 ادئ المحاس ح   E 2م   أ.د. عصام ال
ادئ اإلحصاء   11:00- 10:00   د. خالد المغاري  Eم
  أ. نادر سمارة E األقتصاد ال   1:00- 12:00

1:00 -2:00  
ادئ اإلدارة   د. مازن رح  E 2م

ئة  ة لألعمالالب   د. عدنان الحا   القانون
  
  

ة اللغة ةشع   :الع
  المدرس  المساق  الساعة  القاعة  اليوم

  أسدود  اإلثن 

ة  10:00- 9:00 ادئ المحاس ل  عر  - 2م   د. عمار الط
ادئ اإلحصاء   11:00- 10:00   د. خالد المغاري  عر  -م
ش  عر  – األقتصاد ال   1:00- 12:00   د.م سالم درو

1:00 -2:00  
ادئ اإلدارة   ا أبومصط د.   عر  - 2م

ئة  ة لألعمالالب   د. عدنان الحا   القانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ة إدارة المال واالعمال   ل
  20202021الفصل الدرا الثا 

  
ة م الوجا للمساقات العمل   جداول التعل

ة اللغة  ةشع   :اإلنجل
  

  المدرس  المستوى  المساق  الساعة  القاعة  اليوم
ت ة   K405 9:00 -10:00  الس ادئ محاس   مهند شحادةا.   األول  E 1م
ت ات   K410  10:00 -12:00  الس   أ. رند األسطل  الثالث  Eحوث العمل
ت الحاسوب    K412 10:00 -12:00  الس ة  قات محاس   Eتطب

ة  –   1شع
  ا. مهند شحادة  الرابع

ت الحاسوب   K412  12:00 – 2:00  الس ة  قات محاس   Eتطب
ة  –   2شع

  ا. مهند شحادة  الرابع

ت قات    K411 10:00 -12:00  الس   Eالحاسوب  إدارةتطب
ة  –   1شع

ي  الرابع اد الم   أ. ا

قات   K411 12:00 – 2:00  اإلثن    Eالحاسوب  إدارةتطب
ة  –  2شع

ي  الرابع اد الم   أ. ا

  
  

ة اللغة  ةشع   :الع
  

  المدرس  المستوى  المساق  الساعة  القاعة  اليوم
ة   K405 9:00 -10:00  اإلثن  ادئ محاس   د. نضال القدرة  األول  عر  -  1م
ات   K410  10:00 -12:00  اإلثن  ا أبومصط   الثالث  عر  -حوث العمل   د. 
الحاسوب   K412 10:00 -12:00  اإلثن  ة  قات محاس   عر -تطب

ة  –   1شع
ل  الرابع   د. عمار الط

الحاسوب  K412  12:00 – 2:00  اإلثن  ة  قات محاس   عر -تطب
ة  –   2شع

ل  الرابع   د. عمار الط

قات    K411 10:00 -12:00  اإلثن    عر -الحاسوب إدارةتطب
ة  –   1شع

ي  الرابع اد الم   أ. ا

عاء قات    K411 10:00 -12:00  األر   عر -الحاسوب إدارةتطب
ة  –  2شع

ي  الرابع اد الم   أ. ا

  


