جدول محاضرات الفصل الثاني إدارة األعمال 2019/2018
السنة األولى  -الفصل األول
9,30 - 8

11 - 9,30

12,30 - 11

2 - 12,30

3,30 - 2

5 - 3,30

رياضيات /1/

مبادئ التسويق

محاسبة /1/

مدخل القانون

ادارة /1/

لغة اجنبية /1/انكليزي

د .عبد الهادي الرفاعي

د .دانيا زين العابدين

د .اياد حاتم

د .دريد عيسى

د .علي ميا

أ .علي داؤد

قاعة /7/

مدرج /6/

قاعة /6/

مدرج /6/

قاعة /7/

قاعة /7/

محاسبة /1/

رياضيات /1/

ادارة /1/

مبادئ التسويق

مدخل القانون

لغة اجنبية /1/فرنسي

د .اياد حاتم

د .عبد الهادي الرفاعي

د .علي ميا

د .دانيا زين العابدين

د .دريد عيسى

د .هويدا البري

مدرج /5/

مدرج /5/

قاعة /7/

مدرج /4/

مدرج /6/

قاعة /3/

مبادئ التسويق

محاسبة /1/

رياضيات /1/

ادارة /1/

لغة اجنبية/1/انكليزي

مدخل القانون

د .دانيا زين العابدين

د .اياد حاتم

د .عبد الهادي الرفاعي

د .علي ميا

أ .علي داؤد

د .دريد عيسى

مدرج /6/

قاعة /6/

مدرج /4/

قاعة /8/

قاعة /6/

قاعة /6/

9,30 - 8

السنة األولى  -الفصل الثاني
11 - 9,30

12,30 - 11

2 - 12,30

3,30 - 2

5 - 3,30

رياضيات /2/

محاسبة /2/

اقتصاد /1/

ادارة /2/

لغة اجنبية /2/انكليزي

د .ابراهيم العلي

د .لطيف زيود

د .نزار قنوع

د .عفيف حيدر

أ .شادي ضاهر

قاعة /7/

مدرج  /3/تمريض

مدرج /5/

قاعة /9/

مدرج /6/

محاسبة /2/

اقتصاد /1/

ادارة /2/

رياضيات /2/

قانون تجاري

قانون تجاري

د .لطيف زيود

د .نزار قنوع

د .عفيف حيدر

د .ابراهيم العلي

د .ابراهيم اسبر

د .ابراهيم اسبر

مدرج /4/

قاعة /9/

مدرج /6/

قاعة /6/

مدرج /4/

اقتصاد /1/

محاسبة /2/

رياضيات /2/

إدارة /2/

لغة اجنبية /2/فرنسي

د .نزار قنوع

د .لطيف زيود

د .ابراهيم العلي

د .عفيف حيدر

د .هويدا البري

سمينار /2/

مدرج /4/

مدرج /5/

قاعة /7/

قاعة /3/
لغة اجنبية /2/انكليزي
أ .شادي ضاهر
مدرج  /3/تمريض

مالحظة  :تبدأ اللقاءات اعتبارا ً من 2019/3/29

نائب العميد للشؤون العلمية
أ.د .ايمن العشعوش

عميد كلية االقتصاد
أ.د .علي يونس ميا

قاعة /9/

