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 البرنامج األسبوعي لماجستير اإلدارة اإلستراتيجية

 2222 - 2222للعام الدراسي 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

أساسيات اإلدارة االستراتيجية باللغة  0 00.11-00.11 األحد 
 االنكليزية

 مجد صقورد. 

 االثنين 

 إدارة التغيير 0 0.11-00.11
 د. مزنة المارديني

 د. رزان ريشه بناء المزايا التنافسية 0 00.11-00.11

 أ. ياره شدود

 د. أديب صقر التحليل االستراتيجي  0 00.11-0.11 الثالثاء 
 أ. حنان مصطفى

 األربعاء 
 أ.د. سامر المصطفى اإلستراتيجيةحاالت تطبيقية في اإلدارة  0 0.11-00.11

 د. عبد الحميد علوش

 د. محمود كدالم االستراتيجيات البديلة 0 00.11-00.11

 مناهج البحث العلمي 4 01.11-0.11 الخميس 
 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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 البرنامج األسبوعي لماجستير اقتصاد وإدارة األعمال الدولية

 2222 - 2222للعام الدراسي 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين 
 باللغة االنكليزية التسويق الدولي 0 0.11-00.11

 د. محمد العلي 

 د. أحمد صهيوني  االقتصاد الدولي 0 00.11-00.11
 أ. لمى بدر

 الثالثاء 

د. محمد فارس أبو  اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي 0 0.11-00.11
 سيف 

 أ.د. سامر المصطفى  إدارة األعمال الدولية 0 00.11-00.11
 د. إياد حماد 

 بديع مستود.  القانون التجاري الدولي 0 1..00-1..0 األربعاء

 الخميس 

 مناهج البحث العلمي 4 0.11-01.11
 د. همام خونده

د. محمد فارس أبو 

 سيف

 د. معاذ الشرفاوي اقتصاد األعمال  0 11-00.11..0
 د. فرات سليمان

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد     

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى       د. همام خونده       
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 البرنامج األسبوعي لماجستير الموارد البشرية

 2222 - 2222للعام الدراسي 

 

 المّدرس المقرر القاعة التوقيت اليوم

 االثنين 

 د. أسامة الفراج  إدارة الموارد البشرية  . 0.11-00.11
 أ. لمى بدر

 د. ناريمان شوكي  قضايا معاصرة في ادارة الموارد البشرية  . 00.11-00.11
 أ. حنان مصطفى

 الثالثاء 

 د. سمر قبالن  تخطيط وتطوير المسار المهني . 0.11-00.11

 د. محمد العلي نظريات التنظيم والمنظمة . 00.11-00.11
 أ. ياره شدود 

 إيناس األمويد.  نظم معلومات ادارة الموارد البشرية . 00.11-00.11
 د. عايدة حبيب

 الخميس 
 مناهج البحث العلمي 4 0.11-01.11

 د. همام خونده

د. محمد فارس أبو 

 سيف

 د. همام خونده األجنبيةباللغة ا السلوك التنظيمي . 11..01.11-0

 

 

 عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية                      نائب العميد 

  

 أ.د. سامر حسين المصطفى       خوندهد. همام        
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