
   الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

           جامعة دمشق        

 المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة

 

 1163522فاكس:  1163522هاتف:  –مقابل مدرسة أسعد العبد هللا  –جادة الحلبونً  –حلبونً  –دمشق 

net.org-hiad@scsmail: -E –Damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad  

 

 

 

 البرنامج األسبوعً لماجستٌر اإلدارة اإلستراتٌجٌة

 1212/1211للعام الدراسً 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقٌت الٌوم

 االثنٌن

 د. سامر المصطفى حاالت تطبٌقٌة فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة 3 9099-00099
 أ. عبد الحمٌد علوش

 بناء المزاٌا التنافسٌة 3 00099-05099
 د. رزان رٌشة 

 الثالثاء

 د. أدٌب صقر التحلٌل االستراتٌجً  3 9099-00099
 أ. حنان مصطفى

 د. أٌمن دٌوب إدارة التغٌٌر 3 00099-05099
 أ. ٌارا شدود

 األربعاء 

باللغة أساسٌات اإلدارة االستراتٌجٌة  3 9099-00099
 االنكلٌزٌة

 د.مزنة الماردٌنً

 د. جمعة حجازي االستراتٌجٌات البدٌلة 3 00099-05099

 د. همام خونده مناهج البحث العلمً 4 03099-00099 الخمٌس 

 د. محمد فارس أبو سٌف

 

 عمٌد المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة                      نائب العمٌد     

  

 أ.د. سامر حسٌن المصطفى       د. همام خونده       
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   الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

           جامعة دمشق        

 المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة

 

 1163522فاكس:  1163522هاتف:  –مقابل مدرسة أسعد العبد هللا  –جادة الحلبونً  –حلبونً  –دمشق 

net.org-hiad@scsmail: -E –Damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad  

 

 

 

 البرنامج األسبوعً لماجستٌر اقتصاد وإدارة األعمال الدولٌة

 1212/1211للعام الدراسً 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقٌت الٌوم

 إدارة األعمال الدولية 5 05099-00099 األحد
 د. مزنة الماردٌنً

 االثنٌن 

 االقتصاد الدولي 5 00099-04099
 د. أحمد صهٌونً

 بالمغة االنكميزية التسوٌق الدولً 5 04099-07099
 د. محمد  العلً

د. محمد فارس أبو  اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي 5 00099-9099 الثالثاء
 سٌف

 الخمٌس 

 د. وسٌم موالنا القانون التجاري الدولي 5 8099-00099

 د. همام خونده البحث العلمًمناهج  4 00099-03099

 د. محمد فارس أبو سٌف

 د. معاذ الشرفاوي الجزائرلً اقتصاد األعمال  5 03099-06099

 أ. لمى بدر

 

 عمٌد المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة                      نائب العمٌد     

  

 أ.د. سامر حسٌن المصطفى       د. همام خونده       
 
 

 

 

mailto:hiad@scs-net.org


   الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

           جامعة دمشق        
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 1163522فاكس:  1163522هاتف:  –مقابل مدرسة أسعد العبد هللا  –جادة الحلبونً  –حلبونً  –دمشق 

net.org-hiad@scsmail: -E –Damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad  

 

 

 

 البرنامج األسبوعً لماجستٌر الموارد البشرٌة

 1212/1211للعام الدراسً 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقٌت الٌوم

 د. سمر قبالن  تخطيط وتطوير المسار المهني 0 00099-8099 األحد 

 االثنٌن 

 د. نارٌمان شوكً قضايا معاصرة في ادارة الموارد البشرية  0 8099-00099
 مصطفىأ. حنان 

 د. محمد العلً  نظريات التنظيم والمنظمة 0 00099-04099
 أ.ٌاره شدود

 الثالثاء 

 د. أسامة الفراجأ. إدارة الموارد البشرية  0 9099-00099
 أ. لمى بدر

 د. تٌسٌر زاهرأ. نظم معمومات ادارة الموارد البشرية 0 05099-08099
 د. عاٌدة حبٌب

 د. همام خونده  بالمغة االنكميزية السلوك التنظٌمً 4 05099-00099 األربعاء 

 مناهج البحث العلمً 4 03099-00099 الخمٌس
 د. محمد فارس أبو سٌف

 

 

 عمٌد المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة                      نائب العمٌد 

  

 أ.د. سامر حسٌن المصطفى       د. همام خونده       
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