
الكاغةالجولٌتالجارًخالسبعالمحاضسالمادةالكود

ITLI0119706-6االخوٌنالداهىمررى دلف/داالحطاء

الكاغةالجولٌتالجارًخالسبعالمحاضسالمادةالكود
DTL7049704-6االخوٌنالداهىمذجار حبشى/دإدارة الوكل مجػرد الوسائط
DTL706مٌن

 
9705-6االربػاءالداهىمحمود لمسة/دلاهون الوكل والجا

الكاغةالجولٌتالٌومالفطلالمحاضسالمادةالكود

ITL101ًمن الوحساوي/ دالجطادًات وسٌاسات الوكل
 
ولا

 
10701-6االخوٌناال

ITL 104سالٌب كمٌة  فى اللوزسجٌات
 
ا

 
ولغالء غبر الباري/ د.ا

 
10701-6االربػاءاال

ITL20110702-6االخوٌنالداهيمحمر الوبوي/ ربانإدارة سفن الذعوط الموجظمة وثحوًة البضائع

ITL 204ة محاسبة مالٌة وإدارً
 
ربػاءالداهيمحمر الفٌومى/ د.ا

 
10702-6اال

ITL304غمال السمسسة
 
زٌس وا

 
ًة الرارحي/ دالجا

 
10703-6االخوٌنالدالحا

ITL303ربػاءالدالحغبٌس غبر السحمن/ داالسجدمار والجموًل في الوكل
 
10703-6اال

ITL40210704-6االخوٌنالسابعمذجار حبشي/ دإدارة الوكل مجػرد الوسائط

ITL401ربػاءالسابعثامس سالم/ دإدارة الرودة في اللوزسجٌات
 
10704-6اال

ITL103Strategic Logistics ManagementProf. Islam El Nakib1st Sun6 -10701
Dr. Amal Sakr

Dr.Noha Asfour
ITL201Liner Shipping & Container ManagementDr. Mai Salah2ndSun6 -10702

ITL203Logistics Operations ManagementDr. Iman Ramadan2ndTue6 -10702

ITL301Transport Law & InsuranceDr. Amir Taha3rdSun6-10703

ITL302Ports & Terminals ManagementDr. Mohi El Sayeh3rdTue6 -10703

الكاغةالجولٌتالجارًخالفطلالمحاضسالمادةالكود

LCT1407701-4الذمٌساالولمذجار حبشى/ دإدارة والجطادًات الوكل البحسى

LCT33010703-7الذمٌسالسابع/االولرشا ابوالغٌط/دثشسًػات االسجدمار وموازغاثها

LCT1107701-4السبتاالولرشا ابوالغٌط/ دالػكود الرولٌة

LCT13110701-7السبتاالولهشام غمارة/ دااللجطاد الرولى المػاضس

LCT2407702-4الذمٌسالدالح/الداهىبسًكسال الملٌرى/ د إدارة اللوزسجٌات

LCT310للٌمٌة
 
لجطادًة اال

 
7702-4السبتالدالح/الداهىهشام غمارى/دالجك جالت اال

LCT44010702-7السبتالداهىرشا ابوالغٌط/ دالشسكات دولٌة الوشاط

LCT410 7703-4الذمٌسالسابعرشا ابوالغٌط/ دالجحكٌم الجرارى الرولى

LCT1207703-4السبتالسابعدالر سػر زغلول/ د.االوظام الرولى الضسًبى

LCT32010703-7السبتالسابعدالر سػر زغلول/ د.االمػامالت الرمسكٌة

الكاغةالجولٌتالجارًخالفطلالمحاضسالمادةالكود

JDL 423جسوهٌة فى الجكاضى الجكوٌات االلك 
 
7705-4الذمٌسالداهىاالهطارى الوٌراهى/ د.ا

JDL 419هظم الجسوًة الودًة للموازغات
 
10705-7الذمٌسالداهىاالهطارى الوٌراهى/ د.ا

JDL 424هظم االخبات فى المواد المرهٌة والجرارًة
 
7705-4السبتالداهىظلػت دوًرار/ د.ا

JDL 417الذبسة فى المواد المرهٌة والجرارًة
 
10705-7السبتالداهىاحمر هورى/ د.ا

JDL 4257706-4الذمٌسالسابعغبر السالم حمرى/ المسجشارإلجطادًات الجكاضى

JDL 42710706-7الذمٌسالسابعمحمود مذجار/ دالموازغات الضسًبٌة والرمسكٌة

JDL 424هظم االخبات فى المواد المرهٌة والجرارًة
 
7706-4السبتالسابعظلػت دوًرار/ د.ا

JDL 42610706-7السبتالسابعمحمر غمار/ د. المسجشارلواهٌن الجوخٌق والشهس الػكارى

الكاغةالجولٌتالجارًخالمادةالكود

DLCT 037801-4الرمػةثوفٌز االحكام االزوبٌة

DLCT 0410801-7الرمػةلضاًا الجطادًة مػاضسة

DLCT 0410801-7السبتالكضاء المجذطص

MSc in International Transport and Logistics

زرول ثمهٌرى مازسجٌس الوكل الرولى واللوزسجٌات

زرول مازسجٌس الوكل الرولي واللوزسجٌات 

زرول دبلوم الوكل الرولى واللوزسجٌات 

 
ظلػت دوًرار/ د.ا

 
سوزى غرلى هاشر/ د.ا

ى - الفجسة الداهٌة  )زرول الفطل الرراسى السابع  ول
 
(الفجسة اال

(الفجسة السابػة– الفجسة الدالدة  )زرول الفطل الرراسى  الداهى

زرول مازسجٌس لوزسجٌات الجكاضي وإههاء الموازغات

الررول الرراسى لبسهامذ الرك جوراة فى الحكوق
المحاضس

(الفجسة الداهٌة- الفجسة االولى )زرول الفطل الرراسى 
 
احمر هورى/ د.ا

زرول مازسجٌس المػامالت الرولٌة الكاهوهٌة والجرارًة واللوزسجٌات

LCT420 جسوهٌة 10702-7الذمٌسالدالح/الداهىالجرارة االلك  محمر ابوضٌف/د

701 ITL 102Research Methodology1st Tue6 -10


