
بأدجبأبأ

(احمد. م)لغة انكليزيه (سكنه.د)ادارة المصارف (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (وليد. د)بحوث العمليات (امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات (مريم. م.م)/ ادارة التغيير9:30 -8:30

(احمد. م)لغة انكليزيه (سكنه.د)ادارة المصارف (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (وليد. د)بحوث العمليات (امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات (مريم. م.م)/ ادارة التغيير10:30 – 9:30

(سكنه.د)ادارة المصارف (وليد. د)بحوث العمليات (امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات (مريم. م.م)/ ادارة التغيير10:30-11:30

(سكنه.د)ادارة المصارف (احمد. م)لغة انكليزيه (وليد. د)بحوث العمليات (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (مريم. م.م)/ ادارة التغيير(امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات 11:30-12:30

(سكنه.د)ادارة المصارف (احمد. م)لغة انكليزيه (وليد. د)بحوث العمليات (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (مريم. م.م)/ ادارة التغيير(امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات 12:30-1:30

(سكنه.د)ادارة المصارف (وليد. د)بحوث العمليات (مريم. م.م)/ ادارة التغيير(امل.م.م)/ تكنولوجيا المعلومات 1:30-2:30

(عرفات.د)نظم المعلومات االدارية المتقدمة (عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (سكنة.د)  2لغة انكليزية(مسلم.م)ادارة مشاريع (مريم. م.م)الريادة وادارة المشاريع (نورا.م)تحليل وتصميم نظم 9:30 -8:30

(عرفات.د)نظم المعلومات االدارية المتقدمة (عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (سكنة.د)  2لغة انكليزية(مسلم.م)ادارة مشاريع (مريم. م.م)الريادة وادارة المشاريع (نورا.م)تحليل وتصميم نظم 10:30 – 9:30

(عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (مسلم.م)ادارة مشاريع (نورا.م)تحليل وتصميم نظم 10:30-11:30

(عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (عرفات.د)نظم المعلومات االدارية المتقدمة (مسلم.م)ادارة مشاريع (سكنة.د)  2لغة انكليزية(نورا.م)تحليل وتصميم نظم (مريم. م.م)الريادة وادارة المشاريع 11:30-12:30

(عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (عرفات.د)نظم المعلومات االدارية المتقدمة (مسلم.م)ادارة مشاريع (سكنة.د)  2لغة انكليزية(نورا.م)تحليل وتصميم نظم (مريم. م.م)الريادة وادارة المشاريع 12:30-1:30

(عبدالرحمن.د)ادارة اإلنتاج (مسلم.م)ادارة مشاريع (نورا.م)تحليل وتصميم نظم 1:30-2:30

(احمد.م)تحليل وتصميم نظم (سكنة.د)  2لغة انكليزية(مختبر) (بهاء.د)البرمجة المرئية (مسلم.م.م)ادارة التسويق (عرفات.م)نظرية المنظمة 9:30 -8:30

(مختبر) (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (احمد.م)تحليل وتصميم نظم (سكنة.د)  2لغة انكليزية(مختبر) (بهاء.د)البرمجة المرئية (مسلم.م.م)ادارة التسويق (عرفات.م)نظرية المنظمة 10:30 – 9:30

(مختبر) (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (احمد.م)تحليل وتصميم نظم  (مختبر) (بهاء.د)البرمجة المرئية (سكنة.د)  2لغة انكليزية(مسلم.م.م)ادارة التسويق 10:30-11:30

(احمد.م)تحليل وتصميم نظم (مختبر) (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (مختبر) (بهاء.د)البرمجة المرئية (سكنة.د)  2لغة انكليزية(عرفات.م)نظرية المنظمة (مسلم.م.م)ادارة التسويق 11:30-12:30

(احمد.م)تحليل وتصميم نظم (مختبر) (ايمان. م.م)البرمجة المرئية (عرفات.م)نظرية المنظمة (مسلم.م.م)ادارة التسويق 12:30-1:30

(احمد.م)تحليل وتصميم نظم (ندى.أ )امن المعلومات(مسلم.م.م)ادارة التسويق 1:30-2:30

8:30- 9:30
(طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية

(مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(م مسلم .م )ادارة المعرفة (بهاء.د)البرمجة المرئية (ندى.أ )امن المعلومات (نورا. م)قواعد بيانات 

(مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(م مسلم .م)ادارة المعرفة (بهاء.د)البرمجة المرئية (ندى.أ )امن المعلومات (نورا. م)قواعد بيانات (طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية10:30 – 9:30

(مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(ندى.أ )امن المعلومات (بهاء.د)البرمجة المرئية (مختبر) (زينب .م) 1البرمجة(نورا. م)قواعد بيانات 10:30-11:30

(م مسلم .م)ادارة المعرفة (مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(ندى.أ )امن المعلومات (بهاء.د)البرمجة المرئية (مختبر) (زينب .م) 1البرمجة(نورا. م)قواعد بيانات 11:30-12:30

(م مسلم .م)ادارة المعرفة (مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية(مختبر) (زينب .م) 1البرمجة12:30-1:30

(مريم. م.م) DSSنظم إسناد القرارات االدارية(طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية(مختبر) (زينب .م) 1البرمجة1:30-2:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية (عرفات.د)الريادة وادارة المشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (مسلم.م)ادارة مشاريع (زينب .م) 1البرمجة(مختبر) (نورا. م) 1قواعد بيانات9:30 -8:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية (عرفات.د)الريادة وادارة المشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (مسلم.م)ادارة مشاريع (زينب .م) 1البرمجة(مختبر) (نورا. م) 1قواعد بيانات10:30 – 9:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية (عرفات.د)الريادة وادارة المشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (مسلم.م)ادارة مشاريع (مختبر) (نورا. م) 1قواعد بيانات(زينب .م) 1البرمجة10:30-11:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية(عرفات.د)الريادة وادارة المشاريع (ندى.أ )امن المعلومات(مسلم.م)ادارة مشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (مختبر) (نورا. م) 1قواعد بيانات(زينب .م) 1البرمجة11:30-12:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية(ندى.أ )امن المعلومات(مسلم.م)ادارة مشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية12:30-1:30

(امل. م.م)االدارة االستراتيجية(ندى.أ )امن المعلومات(مسلم.م)ادارة مشاريع (دريد. د)بحوث العمليات (طارق. د )نظم المعلومات المحاسبية1:30-2:30
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