
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

 جامعة دمشق       

 المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة 

 

 (مسودة)   الثانًالفصل برنامج امتحانات 

 لطالب ماجستٌر التأهٌل والتخصص /سنة أولى + سنة ثانٌة/ 

 0202/0200للعام الدراسً 

 

الٌوم 
 والتارٌخ

 التوقٌت
 السنة
 الفصل

 المقررمدرس  المقرر االختصاص

الثالثاء 

2/22/0200 

03.2-223.2 
سنة ثانٌة 
 فصل ثانً

 د. سمر قبالن تنمية الموارد البشرية  تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 تسوٌق اإلبداع ورٌادة اإلبداع الرٌادة واإلدارة باإلبداع 
 د. محمد العلً

 د. محمد عبد هللا

 د. نضال طالب دراسة الجدوى االقتصادية  اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. رزان رٌشه اإلدارة المحلية  اإلدارة العامة 

20322-20322 
 أولىسنة 

 فصل ثانً

 د. سمر قبالن تنمية الموارد البشرية  تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 تسوٌق اإلبداع ورٌادة اإلبداع الرٌادة واإلدارة باإلبداع 
 العلًد. محمد 

 د. محمد عبد هللا

 د. نضال طالب دراسة الجدوى االقتصادية  اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. رزان رٌشه اإلدارة المحلية  اإلدارة العامة 

األربعاء 
0/22/0200 

03.2-223.2 
 سنة أولى
 فصل أول

 التأهٌل والتخصص 
 )الجذع المشترك(  

 د. نضال طالب اقتصادٌات األعمال

20322-20322 

 ثانٌةسنة 
 أولفصل 
 

 د. سلمان مظلوم مهارات التواصل تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. رزان رٌشه تنمٌة االبتداع ورٌادة االعمال الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. أحمد صهٌونً اإلدارة المالٌة للمشروع اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. رزان رٌشه إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة  اإلدارة العامة 

الخمٌس 

./22/0200 
20322-20322 

سنة أولى 
 فصل ثانً

 البيئة القانونية لألعمال تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  
 بدٌع مستود. 

 د. نجم األحمد

 د. مزنة الماردٌنً تصميم وقيادة المنظمة الرائدة  الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 أدٌب صقرد.  تخطيط المشروع اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. أحمد صهٌونً المحاسبة المالية اإلدارة العامة 

األحد  
2/22/0200 

03.2-223.2 
 سنة أولى
 فصل أول

 التأهٌل والتخصص  
 )الجذع المشترك( 

 أ.د. أسامة الفراج أساسٌات اإلدارة

20322-20322 

 سنة ثانٌة

 فصل أول

 د. مزنة الماردٌنً إدارة فرق العمل تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. مزنة الماردٌنً بناء وقٌادة الفرٌق المبدع الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. مزنة الماردٌنً إدارة فرق العمل اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. نارٌمان شوكً إعداد الهٌاكل  واألدلة التنظٌمٌة اإلدارة العامة 

االثنٌن 

3/22/0200 
03.2-223.2 

سنة أولى 
 فصل ثانً

 د. نارٌمان شوكً إدارة المشروع تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. نارٌمان شوكً  أساسيات إدارة المشروع  الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 نارٌمان شوكًد.  اتمجاالت إدارة المشروع اقتصاد وإدارة المشروع 

 أصف عسافد.  القانون اإلداري  اإلدارة العامة 

 عمٌد المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة        ممثل الطالب                        النائب العلمً         

 أ.د. سامر حسٌن المصطفى           د.همام خونده      أ.ٌاسر المشرف  

  



الٌوم 
 والتارٌخ

 التوقٌت
 السنة
 الفصل

 مدرس المقرر المقرر االختصاص

 األربعاء
0/22/0200 

03.2-223.2 
سنة أولى 
 فصل ثانً

 د. نضال عمار أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

  محمد عبد هللاد.  اإلبداع وبراءات االختراع  الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

التكلفة -تحليل المنفعة  اقتصاد وإدارة المشروع   د. أحمد صهٌونً 

 د. سمر قبالن اإلدارة العامة اإلدارة العامة 

20322-20322 
 ثانٌةسنة 

 أولفصل 

 د. سمر قبالن إدارة التدرٌب تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 الرٌادة واإلدارة باإلبداع 
فكرة، تصمٌم، إدارة السلع والخدمات: 

 وتزوٌد
 دٌما منصورد. 

 د. نضال طالب التقٌٌم االقتصادي لآلثار البٌئٌة للمشروع اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. أحمد صهٌونً المحاسبة الحكومٌة اإلدارة العامة 

 الخمٌس
22/22/0200 

03.2-223.2 
 سنة أولى 
 فصل أول 

 التأهٌل والتخصص  
 )الجذع المشترك( 

 د. إٌاد حماد نظم المعلومات اإلدارٌة 

20322-20322 

 ثانٌةسنة 
 أولفصل 
 

 د. عدنان حمٌشو إدارة رأس المال المعرفً تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. محمد عبد هللا إدارة عملٌات االبتداع ورٌادة األعمال الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. رزان رٌشه التطبٌقات المعلوماتٌة فً إدارة المشروع اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. نضال طالب االقتصاد العام  اإلدارة العامة 

 األحد 
2./22/0200 

20.22-20.22 
سنة أولى 
 فصل ثانً

 همام خوندهد.  التنظيم اإلداري تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. أٌهم أسد األعمالتمويل ريادة  الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. محمد فارس أبو سٌف اإلحصاء التطبيقي اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. أٌهم أسد  المالية العامة اإلدارة العامة 

 االثنٌن
20/22/0200 

03.2-223.2 
 سنة أولى
 فصل أول

 التأهٌل والتخصص
 )الجذع المشترك(

 التأهٌل اإلداريمناهج 
 د. همام خونده

 فارس أبو سٌف د.محمد

20322-20322 

 ثانٌةسنة 
 أولفصل 
 

 د. زكوان قرٌط اتخاذ القرارات تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 الرٌادة واإلدارة باإلبداع 
رٌادة الشركات: استراتٌجٌات تطوٌر 

 األعمال الجدٌدة المستندة على التكنولوجٌا
 د. جمعه حجازي

 د.زكوان قرٌط بحوث العملٌات  اقتصاد وإدارة المشروع 

 د. محمد عبد هللا اإلبداع اإلداري اإلدارة العامة 

الثالثاء 
21/22/0200 

03.2-223.2 
سنة ثانٌة 
 فصل ثانً

 أحمد دعاسد.  القيادة اإلدارية  تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 حمادد. إٌاد  اإلدارة االستراتٌجٌة الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. أٌهم أسد التسعير والتنبؤ بالطلب  اقتصاد وإدارة المشروع 

 زكوان قرٌطد.  تحليل المشكالت واتخاذ القرار  اإلدارة العامة 

20322-20322 
 أولىسنة 

 فصل ثانً

 أحمد دعاسد.  القيادة اإلدارية  تأهٌل وإعداد القادة اإلدارٌٌن  

 د. إٌاد حماد اإلدارة االستراتٌجٌة الرٌادة واإلدارة باإلبداع 

 د. أٌهم أسد التسعير والتنبؤ بالطلب  اقتصاد وإدارة المشروع 

 زكوان قرٌطد.  تحليل المشكالت واتخاذ القرار  اإلدارة العامة 

 

 مالحظة هامة:

 على جمٌع الطالب التقٌد بالقواعد واألنظمة االمتحانٌة. -

 ٌمنع من الدخول إلى االمتحان كل طالب ال ٌحمل البطاقة االمتحانٌة وإٌصال التسجٌل مهما كانت األسباب. -

 

 

 عمٌد المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة        النائب العلمً         ممثل الطالب                        

 حسٌن المصطفىأ.د. سامر            د.همام خونده      أ.ٌاسر المشرف  


