
 

 صباحي / 2022-2021جدول الدروس االسبوعية لقسم نظم المعلومات االدارية للعام الدراسي  

 الساعة  اليوم
 مرحلة رابعة  مرحلة ثالثة  مرحلة ثانية 

 ب أ ب أ د ج  ب أ
 
 
 االحــد

/)م.م. مريم(  9:30- 8:30 مجة المرئية)د.بهاء(/مختير      تكنولوجيا المعلومات/)م.م.عرفات(  ادارة التغيير   ادارة المصارف)أ.م. سكنه(  الير

/)م.م. مريم(  10:30 – 9:30    تكنولوجيا المعلومات/)م.م.عرفات(  ادارة التغيير
 26بحوث العمليات  / مدرج 

مجة المرئية)د.بهاء(/مختير   الير
 ا 

 ادارة المصارف)أ.م. سكنه( 
 

/)م.م.  10:30-11:30 مجة المرئية)د.بهاء(/مختير   26بحوث العمليات  / مدرج    تكنولوجيا المعلومات/)م.م.عرفات(  مريم( ادارة التغيير   ادارة المصارف)أ.م. سكنه(  الير

تكنولوجيا   11:30-12:30
 المعلومات/)م.م.عرفات 

/)م.م. مريم(  مجة المرئية)د.بهاء(/مختير    ادارة التغيير  الير
 ادارة المعرفة)م.م مسلم (  26بحوث العمليات  / مدرج 

 

تكنولوجيا   12:30-1:30
 المعلومات/)م.م.عرفات 

/)م.م. مريم(  مجة المرئية)د.بهاء(/مختير ا    ادارة التغيير  الير
 ادارة المعرفة)م.م مسلم (  ق 26بحوث العمليات  / مدرج 

 

تكنولوجيا   1:30-2:30
 المعلومات/)م.م.عرفات 

/)م.م. مريم(  مجة المرئية)د.بهاء(/مختير    ادارة التغيير  الير
  

 

 
 

 االثنير  

مجة بلغة   9:30- 8:30 ++)م.زينب  Cالير
 ) 

 ادارة التسويق )م.م.مسلم( 
 
 
 
 
 
 
OFF 
 

 
 
 
 
 
 
OFF 
 

 ادارة اإلنتاج )م.م. امل( 
 

مجة بلغة   10:30 – 9:30 ++)م.زينب  Cالير
 ) 

 ادارة اإلنتاج )م.م. امل(  ادارة التسويق )م.م.مسلم( 
 

مجة بلغة   ادارة التسويق )م.م.مسلم(  10:30-11:30   ادارة اإلنتاج )م.م. امل(  ++)م.زينب (  Cالير

مجة بلغة   ادارة التسويق )م.م.مسلم(  11:30-12:30    ++)م.زينب  Cالير

   ادارة التسويق )م.م.مسلم(   12:30-1:30

    ادارة التسويق )م.م.مسلم(  1:30-2:30

 
 

 الثالثاء 

8:30 -9:30  
 

 
 

مجة بلغة   ++)م.زينب (  Cالير
 مختير 

ادارة التسويق  
 26)م.م.مسلم(/مدرج

 تحليل وتصميم نظم ا )م.احمد( 
اتيجية)م.م.    االدارة االسير

 اريــــج (
 

9:30 – 10:30  
 

 

 
 

 

مجة بلغة   ++)م.زينب (  Cالير
 مختير 

ادارة التسويق  
 26)م.م.مسلم(/مدرج

 نظم )م.احمد( تحليل وتصميم  
 

اتيجية)م.م.   االدارة االسير
 اريــــج (

 

 

10:30-11:30  
 

 
 

ادارة التسويق  
 26)م.م.مسلم(/مدرج

مجة بلغة   ++)م.زينب (  Cالير
 مختير إحصاء 

 تحليل وتصميم نظم ا )م.احمد( 
اتيجية)م.م.    االدارة االسير

 اريــــج (
 

ادارة التسويق     11:30-12:30
 26مدرج)م.م.مسلم(/ 

مجة بلغة   ++)م.زينب (  Cالير
 مختير إحصاء 

ية )  ( )ا.م.سكنة( 3لغة انكلير 
 

يه )د.نضال(   لغة انكلير 
 

مجة بلغة    12:30-1:30  ++)م.زينب ( مختير Cالير
 

ادارة التسويق  
 26)م.م.مسلم(/مدرج

ية )  ( )ا.م.سكنة( 3لغة انكلير 
 

يه )د.نضال(   لغة انكلير 
 

مجة   1:30-2:30 ادارة التسويق   ++)م.زينب ( مختير Cبلغة  الير
 26)م.م.مسلم(/مدرج

 تحليل وتصميم نظم ا )م.احمد(  
 

 
 

 
 

 االربعاء 

نظم المعلومات   9:30- 8:30
 المحاسبية 
 ) محاسبة( 

 قواعد بيانات )م. نورا( 
  

  الريادة وادارة المشاريــــع )م.م. اريــــج(
نظم المعلومات االدارية  
 المتقدمة)م.م. عرفات( 

نظم إسناد القرارات  
 )م.م. مريم)  DSSاالدارية 

نظم المعلومات   10:30 – 9:30
 المحاسبية 
 ) محاسبة( 

 قواعد بيانات )م. نورا( 
  

  الريادة وادارة )م.م. اريــــج( 
نظم المعلومات االدارية  
 المتقدمة)م.م. عرفات( 

نظم إسناد القرارات  
 )م.م. مريم) DSSاالدارية 

10:30-11:30 
 نظرية المنظمة )م.ايمان(  قواعد بيانات )م. نورا( 

  
  الريادة وادارة المشاريــــع )م.م. اريــــج(

نظم إسناد القرارات  

 )م.م. مريم)DSS االدارية
نظم المعلومات االدارية  
 المتقدمة)م.م. عرفات( 



 
11:30-12:30 

 نظرية المنظمة )م.ايمان(  قواعد بيانات )م. نورا( 
  

مجة المرئية)د.بهاء(  26العمليات/ )امل( مدرد بحوث    الير
نظم إسناد القرارات  

 )م.م. مريم)DSS االدارية
نظم المعلومات االدارية  
 المتقدمة)م.م. عرفات( 

12:30-1:30 
   نظرية المنظمة )م.ايمان( 

  
مجة المرئية)د.بهاء(   الير

بحوث العمليات/ )امل( مدرد  
26 

نظم إسناد القرارات  

  )م.م. مريم)DSS االدارية

1:30-2:30 
 نظرية المنظمة )م.ايمان( 

  نظم المعلومات المحاسبية
 محاسبة( )

  
  

نظم إسناد القرارات   
  )م.م. مريم)DSSاالدارية 

 
 
الخم  
 س

8:30 -9:30 
 قواعد بيانات )م. نورا( 

  نظم المعلومات المحاسبية
 محاسبة( )

مجة بلغة    ++)م.زينب (  Cالير
 امن المعلومات) أ.ندى(  مختير 

  
 
 
 
 

OFF 
 

9:30 – 10:30 
 قواعد بيانات )م. نورا( 

  نظم المعلومات المحاسبية
 محاسبة( )

مجة بلغة    ++)م.زينب (  Cالير
 امن المعلومات) أ.ندى(  مختير 

 

نظم المعلومات   10:30-11:30
 المحاسبية) محاسبة( 

مجة بلغة   قواعد بيانات )م. نورا(  ++)م.زينب (  Cالير
 مختير 

 
 ادارة المشاريــــع )م.ايمان( 

 

11:30-12:30 
  

مجة بلغة   قواعد بيانات )م. نورا(  ++)م.زينب (  Cالير
 مختير 

 
 ادارة المشاريــــع )م.ايمان( 

 

مجة بلغة    12:30-1:30 الير
C ) م.زينب(++ 

 ادارة المشاريــــع )م.ايمان(    
 

مجة بلغة   1:30-2:30   ++)م.زينبCالير
 ) 

    
 

 


