
 طالبات( –لبرنامج الماجستير االعتيادي ) طالب( والبرامج التنفيذية والمستمر ) طالب  العامة  اإلدارةالقاعات الدراسية بقسم 

 القاعة الوقت اليوم الشعبة اسم املقرر  رمز املقرر  املسجلين القسم  / البرنامج

 F60 ص11:35 – 8:00 األحد 82555 املالية واملوازنة العامة درع 540 طالب اإلدارة العامة

 F68 م 8:5 – 5:5 األحد 1525 الحكوميةإدارة وتقويم البرامج واملشروعات  درع ت 504 طالب

 F66 ص 2:35 – 10:30 األحد 82558 منهج البحث درع 291 طالب

 F67 ص2:35 – 10:30 األحد 82554 السلوك التنظيمي درع 530 طالب

 F66 ص 2:35 – 10:30 األثنين 84814 نظريات التنظيم درع 372 طالب

 F66 م 8:5 – 5:5 األثنين 1529 موضوعات مختارة في التنمية املحلية حكم 512 طالب

 F67 ص 2:35 – 10:30 األثنين 82553 السلوك التنظيمي درع 530 طالب

 F60 ص11:35 – 8:00 األثنين 82556 العامةاملالية واملوازنة  درع 540 طالب

 F68 ص2:35 – 10:30 األثنين 82558 اتخاذ القرارات وحل املشكالت درع 565 طالب

 F52 م 8:5 – 5:5 األثنين 1535 اتخاذ القرارات وحل املشكالت درع 565 طالب

 F68 م 8:5 – 5:5 األثنين 2070 اإلدارة االستراتيجية درع ت 509 طالب

 F68 م 8:5 – 5:5 الثالثاء 1527 إدارة األداء في املنظمات العامة درع ت 506 طالب

 F52 م 8:5 – 5:5 الثالثاء 1534 إدارة املوارد البشرية درع 513 طالب

 F70 م 8:5 – 5:5 الثالثاء 1531 القانون اإلداري والدستوري حكم 513 طالب



 طالبات( –لبرنامج الماجستير االعتيادي ) طالب( والبرامج التنفيذية والمستمر ) طالب  العامة  اإلدارةالقاعات الدراسية بقسم 

 القاعة الوقت اليوم الشعبة اسم املقرر  رمز املقرر  املسجلين القسم  / البرنامج

 F67 ص11:30-8:00 الثالثاء 82557 إدارة املوارد البشرية درع 513 طالب

 F66 ص 2:35 – 10:30 الثالثاء 84813 مبادئ اإلدارة العامة درع 101 طالب

 F66 م9:00-4:00 الثالثاء 791 مشروع البحث درع597 طالب

 F66 م 5:5 – 1:30 الجمعة 1528 موضوعات مختارة في التنمية املحلية حكم 512 طالب

 F67 م 5:5 – 1:30 الجمعة 2067 اإلدارة االستراتيجية  درع ت 509 طالب

 F57 م 5:5 – 1:30 الجمعة 881 حاالت دراسية في اإلدارة العدلية درع 590 مدمجة

 م 5:5 – 1:30 الجمعة 575

 F67 ص2:35 – 10:30 السبت 1524 إدارة وتقويم البرامج واملشروعات الحكومية درع ت 504 طالب

 F66 ص2:35 – 10:30 السبت 1530 القانون اإلداري والدستوري حكم 513 طالب

 F67 م 6:20 – 2:45 السبت 1526 إدارة األداء في املنظمات العامة درع ت 506 طالب

 B110 م 8:5 – 5:5 األحد 721 موضوعات مختارة في التنمية املحلية حكم 512 طالبات

 B113 م 8:5 – 5:5 االحد 819 اإلدارة االستراتيجية درع ت 509 طالبات

 B104 م 8:5 – 5:5 االحد 725 اتخاذ القرارات وحل املشكالت درع565 طالبات

 B113 م 10:50 – 8:50 االحد 719 إدارة األداء في املنظمات العامة درع ت 506 طالبات



 طالبات( –لبرنامج الماجستير االعتيادي ) طالب( والبرامج التنفيذية والمستمر ) طالب  العامة  اإلدارةالقاعات الدراسية بقسم 

 القاعة الوقت اليوم الشعبة اسم املقرر  رمز املقرر  املسجلين القسم  / البرنامج

 B104 م 8:5 – 5:5 االثنين 724 إدارة املوارد البشرية درع513 طالبات

 B110 م 8:5 – 5:5 الثالثاء 717 إدارة وتقويم البرامج واملشروعات الحكومية درع ت 504 طالبات

 B110 م 8:5 – 5:5 االربعاء 723 القانون اإلداري والدستوري حكم 513 طالبات

 B104 م 5:5 – 1:30 الجمعة 716 إدارة وتقويم البرامج واملشروعات الحكومية درع ت 504 طالبات

 B113 م 5:5 – 1:30 الجمعة 722 القانون اإلداري والدستوري حكم 513 طالبات

 B110 ص2:35 – 10:30 السبت 718 العامةإدارة األداء في املنظمات  درع ت 506 طالبات

 B104 م 6:20 – 2:45 السبت 720 موضوعات مختارة في التنمية املحلية حكم 512 طالبات

 B110 م 6:20 – 2:45 السبت 818 االدراة  االستراتيجية درع ت 509 طالبات

 B111 م 10:00 – 4:00 األربعاء  برنامج االمثل طالبات 

 


