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 2222 - 2222للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

 الجذع المشترك  –السنة األولى –لماجستير التأهيل والتخصص
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين 

 د. نضال طالب  اقتصاديات األعمال 4 0099-21099

 أساسيات اإلدارة  4 21099-26099
 ا.د. أسامة الفراج

 أ. لمى بدر

 نظم المعلومات اإلدارية  4 26099-22099
 د. إيناس األموي
 د. عايدة حبيب

 مناهج التأهيل اإلداري 4 22099-2099  األربعاء
 د. همام خونده

 د. محمد فارس أبو سيف
 
 
 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        د. همام خونده
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 2222 - 2222للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي
عداد القادة اإلداريين  التأهيل والتخصص في ماجستير –الثانية السنة   تأهيل وا 

 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 د. سمر قبالن  إدارة التدريب  2 26099-21099 األحد 

 الثالثاء 

 د. إيناس األموي  إدارة رأس المال المعرفي  2 0099-21099

 إدارة فرق العمل  4 21099-26099
 د. مزنة المارديني 

 أ. حنان مصطفى

 د. زكوان قريط اتخاذ القرارات  2 21099-0099 األربعاء 

 د. محمود كدالم مهارات التواصل  2 21099-0099 الخميس 
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 أ.د. سامر حسين المصطفى        د. همام خونده
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 2222 - 2222للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي
 ماجستير التأهيل والتخصص في اإلدارة العامة –الثانية السنة 

 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 األحد

 د. أصف عساف اإلبداع اإلداري  2 0099-21099

 د. أحمد صهيوني  المحاسبة الحكومية  2 26099-22099

 د. نضال طالب  االقتصاد العام  2 21099-0099 الثالثاء

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية  2 26099-21099 األربعاء
 د. رزان ريشه
 أ. ياره شدود

 إعداد الهياكل واألدلة التنظيمية  2 26099-21099 الخميس
 د. محمد أمين عسكري

 أ. لمى بدر
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 أ.د. سامر حسين المصطفى        د. همام خونده
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   2222 - 2222للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

دارة المشروعماجستير التأهيل والتخصص في  –الثانية السنة    اقتصاد وا 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 د. أحمد صهيوني اإلدارة المالية للمشروع  3 26099-21099 األحد 

 إدارة فرق العمل  4 26099-21099 الثالثاء
 د. مزنة المارديني
 أ. حنان مصطفى

 األربعاء 

0099-21099 3 
التقييم االقتصادي لآلثار البيئية 

 للمشروع 
 د. نضال طالب

 د. زكوان قريط بحوث العمليات 3 21099-26099

26099-22099 2 
التطبيقات المعلوماتية في إدارة 

 المشروع 
 د. عايدة حبيب

 أ. لمى بدر

   

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        د. همام خونده
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 2222 - 2222للفصل الدراسي األول للعام الدراسي   البرنامج األسبوعي

 ماجستير التأهيل والتخصص في الريادة واإلدارة باإلبداع  –الثانية السنة 
 

 المدّرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 د. محمود كدالم إدارة عمليات االبتداع وريادة األعمال  5 21099-0099 االثنين 

 بناء وقيادة الفريق المبدع  4 26099-21099 الثالثاء
 د. مزنة المارديني
 أ. حنان مصطفى

 د. محمد عبد هللا تنمية االبتداع وريادة األعمال 1   22099-24099 األربعاء 

 الخميس 

29099-23099 6 
إدارة السلع والخدمات: فكرة، تصميم 

 وتزويد
 د. إيناس األموي

23099-25099 6 
ريادة الشركات: استراتيجيات تطوير األعمال 

 ولوجيانالجديدة المستندة على التك
 د. أحمد دعاس

   

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد    

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى        د. همام خونده
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