
   الجمهورية العربية السورية 

           جامعة دمشق        

 المعهد العالي للتنمية اإلدارية
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  1211 - 1212للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي   البرنامج األسبوعي
عداد القادة اإلداريين  –األولى السنة   ماجستير التأهيل والتخصص في تأهيل وا 

 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين 

9022-21022 2 
 تنمية الموارد البشرية 

 د.سمر قبالن 

21022-25022 4 
 إدارة المشروع

 د. ناريمان شوكي

 األربعاء 

9022-21022 5 
 أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية

 د.نضال عمار

24022-27022 5 
 د. أحمد دعاس القيادة اإلدارية 

 أ. حنان مصطفى

 الخميس 

9022-21022 4 
 د. بديع مستو البيئة القانونية لألعمال

 د. نجم األحمد

21022-25022 4 
 د. همام خونده  التنظيم اإلداري

 أ. ياره شدود
 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي
 ماجستير التأهيل والتخصص في الريادة واإلدارة باإلبداع  –األولى السنة 

 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 7 28.22-25.22 األحد 
 اإلبداع وبراءات االختراع 

  محمد عبد هللاد. 

 االثنين 

9022-21022 7 
 تصميم وقيادة المنظمة الرائدة 

 د. مزنة المارديني 

21022-25022 4 
 أساسيات إدارة المشروع 

 د. ناريمان شوكي 

25022-28022 7 
 د. محمد العلي  تسويق اإلبداع وريادة اإلبداع 

 د. محمد عبد هللا 

 7 28022-25022 الثالثاء 
 تمويل ريادة األعمال 

 أيهم أسدد. 

 7 28022-25022 األربعاء 
 اإلدارة االستراتيجية 

 إياد حمادد. 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

دارة المشماجستير التأهيل والتخصص في  –األولى السنة   روع اقتصاد وا 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 األحد 

8022-22022 3 
 اإلحصاء التطبيقي

 د. محمد فارس أبو سيف

21022-25022 1 
التكلفة -تحليل المنفعة   

 د. أحمد صهيوني

 االثنين 

8022-22022 5 
 د. أديب صقر المشروعتخطيط 

 أ. لمى بدر

21022-25022 4 
 اتمجاالت إدارة المشروع

 د. ناريمان شوكي 

 الثالثاء 

9022-21022 7 
 دراسة الجدوى االقتصادية 

 د. نضال طالب

21022-25022 5 
 التسعير والتنبؤ بالطلب 

 د. أيهم أسد 

 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  12111 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

  اإلدارة العامة ماجستير التأهيل والتخصص في  –األولى السنة 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 األحد 

9022-21022 4 
 اإلداري  القانون

 د. أصف عساف

21.22-25.22 4 
 اإلدارة العامة

 د. سمر قبالن 

 االثنين 

9022-21022 4 
 المحاسبة المالية

 د. أحمد صهيوني

21022-25022 6 
 تحليل المشكالت واتخاذ القرار 

 د. زكوان قريط

25022-28022 4 
 رزان ريشهد.  اإلدارة المحلية 

 أ. ياره شدود

 4 21022-9022 الثالثاء 
  المالية العامة

 د. أيهم أسد 

 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

عداد القادة اإلداريين  –الثانية السنة   ماجستير التأهيل والتخصص في تأهيل وا 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 2 21.22-9.22  االثنين
 تنمية الموارد البشرية 

 د.سمر قبالن 

 6 23022-22022 الثالثاء 
 د. محمد العلي مشروع التخرج 

 أ.د. أسامة الفراج

 5 27022-24022 األربعاء 
 د. أحمد دعاس القيادة اإلدارية 

 أ. حنان مصطفى
 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

دارة المشروع  – الثانيةالسنة   ماجستير التأهيل والتخصص في اقتصاد وا 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 6 22.22-9022 االثنين 
 د. ناريمان شوكي مشروع التخرج 

 د. محمد فارس أبو سيف 

 الثالثاء 

9022-21022 7 
 دراسة الجدوى االقتصادية 

 د. نضال طالب

21022-25022 5 
 التسعير والتنبؤ بالطلب 

 د. أيهم أسد 

 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   األسبوعيالبرنامج 

  اإلدارة العامة ماجستير التأهيل والتخصص في  – الثانيةالسنة 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين

8022-22022 4 
 د. همام خونده مشروع التخرج

 د. أحمد صهيوني
 

21022-25022 6 
 تحليل المشكالت واتخاذ القرار 

 د. زكوان قريط

25022-28022 4 
 د. رزان ريشه اإلدارة المحلية 

 أ. ياره شدود
 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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  1211 - 1212للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

  الريادة واإلدارة باإلبداع ماجستير التأهيل والتخصص في  –الثانية السنة 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين 

21.22-24.22 2 
 د. سمر قبالن مشروع التخرج

 د. رزان ريشه 

25022-28022 7 
 د. محمد العلي  تسويق اإلبداع وريادة اإلبداع 

 د. محمد عبد هللا 

 7 28022-25022 األربعاء 
 اإلدارة االستراتيجية 

 د. إياد حماد

 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        همام خوندهد. 
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