
ةالكود ماد مصاضػال ػبعال ةالجولٌتالجارًضال كاغ ال

ITL011ة بع الػؼًؼ/ دإدارة مجكعم لمصمع غ و
أ

وٌنال 9705-6الخ

ITL013جطاد عاد/ دالل لاًمان ش و
أ

ػاءال 9705-6الرب

ةالكود ماد مصاضػال ػبعال ةالجولٌتالجارًضال كاغ ال

DTL702مواهى لمصى الؾاًس/ ربان.دادارة ال وٌنالو 9703-6الخ

DTL703جطادًات الوكل لمطعفى رشٌع/ دإدارة وإل ػاءالو 9801-6الرب

ةالكود ماد مصاضػال فطلال ةالجولٌتالٌومال كاغ ال

ITL103ػاثٌرٌة ؿج إدارة اللوزؾجٌات ال
أ

لاؿالم الوكٌب/ د.ا و
أ

وٌنال 10701-6الخ

مل ضكػ/ د
أ

ا
طفور/ د ههى غ

ITL202ػ ؿالم/ دثؾوًق الظعمات اللوزؾجٌة وٌنالداهىثام 10702-6الخ

ITL203ى/ دإدارة الػملٌات اللوزؾجٌة ػاءالداهىؿصػ البػل رب
أ

10702-6ال

ITL302صعات الصاوًات مواهئ وم وٌنالدالحمصى الؾاًس/ ربان.دإدارة ال 10703-6الخ

ITL301مٌن
أ

جا مع شػلة/دلاهون الوكل وال ش
أ

ػاءالدالحا 10703-6الرب

مظجار شبشي/ د
مطعفى ضابػ/ د

ITL404عاد ا/ دإدارة ؿالؿل اإلم ؼرل ػابعؿارة ال ػاءال 10704-6الرب

ITL 104Quantitative Analysis in LogisticsProf. Saad Mesbah1st Sun6-10701

ITL101Transport Economics & policiesDr. Iman Ramadan1st Tue6-10701

ITL202Marketing Logistics ServicesDr. Sandra Haddad2ndSun6 -10702

ITL204Financial & Managerial AccountingProf. . M. El Fayoumi2ndTue6 -10702

ITL304Chartering & Ship BrokingDr. Aya El Garhy3rdSun6 -10703

ITL303Investment & Finance in LogisticsDr. Abeer A. Rahman3rdTue6 -10703

لوزؾجٌات ى وال عول عول ثمهٌعى مازؾجٌػ الوكل ال ز

6-10704

لوزؾجٌات  ي وال عول عول مازؾجٌػ الوكل ال ز

لوزؾجٌات  ى وال عول عول دبلوم الوكل ال ز

MSc in International Transport and Logistics

ITL 102ذ بصح لمواه و
أ

ػاءال رب
أ

10701-6ال

ITL403عاطلي وكل ال ػابعالوكل الروي وال وٌنال الخ



ةالكود ماد مصاضػال فطلال ةالجولٌتالجارًضال كاغ ال

LCT140جطادًات الوكل البصػى لمظجار شبشى/ دإدارة وال 7701-4الظمٌؽالو

LCT330اثها وازغ ؿجدمار وم لرشا ابوالغٌط/دثشػًػات ال ػابع/الو 10703-7الظمٌؽال

LCT110ٌة عول لرشا ابوالغٌط/ دالػكود ال 7701-4الؾبتالو

LCT131مػاضػ ى ال عول جطاد ال مارة/ دالل شام غ له 10701-7الؾبتالو

LCT240ملٌرى/ د إدارة اللوزؾجٌات 7702-4الظمٌؽالدالح/الداهىبػًكؾال ال

بعالػؼًؼ/د مصمع غ
مصمع ابوضٌف/د

LCT310لٌمٌة ل
أ

ة ال جطادً ل
أ

ك جالت ال مارى/دالج شام غ 7702-4الؾبتالدالح/الداهىه

LCT440ٌة الوشاط ػكات دول 10702-7الؾبتالداهىرشا ابوالغٌط/ دالش

LCT410 ى عول ػابعرشا ابوالغٌط/ دالجصكٌم الجرارى ال 7703-4الظمٌؽال

LCT120ى الضػًبى عول لول/ د.االوظام ال ع ؿػع زغ ػابعطال 7703-4الؾبتال

LCT320ػكٌة مػامالت الرم لول/ د.اال ع ؿػع زغ ػابعطال 10703-7الؾبتال

ةالكود ماد مصاضػال فطلال ةالجولٌتالجارًضال كاغ ال

JDL 423ى الجكاضى جػوهٌة ف ك  ل الجكوٌات ال
أ

طارى الوٌعاهى/ د.ا 7705-4الظمٌؽالداهىاله

JDL 419ات ة للموازغ هظم الجؾوًة الودً
أ

طارى الوٌعاهى/ د.ا 10705-7الظمٌؽالداهىاله

JDL 424جرارًة معهٌة وال مواد ال ى ال بات ف هظم الخ
أ

عار/ د.ا لػت دوً 7705-4الؾبتالداهىظ

JDL 417جرارًة معهٌة وال مواد ال ى ال الظبػة ف
أ

وعى/ د.ا مع ه 10705-7الؾبتالداهىاش

JDL 425مؾجشارإلجطادًات الجكاضى معى/ ال بع الؾالم ش ػابعغ 7706-4الظمٌؽال

JDL 427ػكٌة رم ات الضػًبٌة وال موازغ ػابعمصمود مظجار/ دال 10706-7الؾبتال

JDL 424جرارًة معهٌة وال مواد ال ى ال بات ف هظم الخ
أ

عار/ د.ا لػت دوً ػابعظ 7706-4الؾبتال

JDL 426شهػ الػكارى مؾجشارلواهٌن الجوخٌق وال مار/ د. ال ػابعمصمع غ 10706-7الؾبتال

ةالكود ماد ةالجولٌتالجارًضال كاغ ال

DLCT 03وبٌة كام الز 7801-4الرمػةثوفٌغ الش

DLCT 04ة مػاضػة 10801-7الرمػةلضاًا الجطادً

DLCT 04مجظطص كضاء ال 10801-7الؾبتال
أ

عار/ د.ا لػت دوً ظ

أ
ى هاشع/ د.ا عل ؿوزى غ

ػابع  عراؿى ال فطل ال عول ال فجػة الداهٌة  )ز ى - ال ول
أ

فجػة ال (ال

عراؿى  الداهى فطل ال عول ال فجػة الدالدة  )ز ػابػة– ال فجػة ال (ال

ات موازغ عول مازؾجٌػ لوزؾجٌات الجكاضي وإههاء ال ز

ى الصكوق جوراة ف عك  ذ ال عراؿى لبػهام الرعول ال
مصاضػ ال

عراؿى  فطل ال عول ال ى )ز فجػة الول فجػة الداهٌة- ال (ال
أ

وعى/ د.ا مع ه اش

لوزؾجٌات جرارًة وال كاهوهٌة وال ٌة ال عول مػامالت ال عول مازؾجٌػ ال ز

LCT420 جػوهٌة ك  ل 10702-7الظمٌؽالدالح/الداهىالجرارة ال


