
د ٍ ك ةال ماد محاضرال عال رب خال جارِ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

ITLI011حراالولثامر سالم/ الرك جٍرإدارة مجكرمة
أ

9705-6اال

ITLI013لجصاد
أ

ربػاءاالولإِمان حراد/ الرك جٍرةاال
أ

9705-6اال

د ٍ ك ةال ماد محاضرال عال رب خال جارِ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

DTL707ربػاءاالولمذجار حبشَ/ الرك جٍرإلجصادِات هكل البجرول والغاز
أ

9704-6اال

DTL7059702-6الذمّساالولًبة المسمارى/ الرك جٍرةإدارة اللٍزسجّات وسالسل اإلمراد

د ٍ ك ةال ماد محاضرال فصلال ٍمال ّ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

ITL5206701-10االخوّناالول والداهَثامر سالم/ الرك جٍراإلدارة المػاصرة

ITL 540سجاذ الرك جٍرمحاسبة مالّة وإدارِة
أ

ربػاءاالول والداهَمحمر الفٍّمُ/ اال
أ

6701-10اال

ITL304غمال السمسرة
أ

زّر وا
أ

ِة الرارحُ/ الرك جٍرةالجا
أ

6703-10االخوّنالدالحا

ITL303ربػاءالدالحغبّر غبر الرحمن/ الرك جٍرةاالسجدمار والجمٍِل فُ الوكل
أ

6703-10اال

ITL4026704-10االخوّنالرابعمذجار حبشُ/ الرك جٍرإدارة الوكل مجػرد الٍسائط

ITL401ربػاءالرابعثامر سالم/ الرك جٍرإدارة الرٍدة فُ اللٍزسجّات
أ

6704-10اال

CodeSubjectProfessorsQuarterDayTimeRoom

ITL530International Transport ManagementMr. Sherif El-Bandarawi1Sun6-10701

ITL520Contemporary ManagementDr. Sara ElZarka1Tue6-10701

ITL302Ports & Terminals ManagementDr. Mohi El Sayeh1Sun6 -10703

ITL304Chartering & Ship BrokingDr. Aya El Garhy1Tue6 -10703

ITL403Air & Inland TransportMr. Ashraf Souliman1Sun6 -10704

ITL402Multimodal Transport ManagementDr. Yasmine ElMeladi1Tue6 -10704

د ٍ ك ةال ماد محاضرال فصلال خال جارِ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

LCT210ول والداهَرشا ابٍالغّط/ الرك جٍرةالمػامالت المصرفّة
أ

7701-4الذمّساال

LCT24010702-7الذمّسالداهًَبي المسمارى/ الرك جٍرةإدارة اللٍزسجّات

LCT430مّن الوكل
أ

بٍضّف/ الرك جٍرثا
أ

7702-4الذمّس الرابعمحمر ا

LCT410 َ10703-7الذمّسالداهَرشا ابٍالغّط/ الرك جٍرةالجحكّم الجرارى الرول

LCT4407702-4السبتالداهَرشا ابٍالغّط/ الرك جٍرةالشركات دولّة الوشاط

LCT310للّمّة
أ

لجصادِة اال
أ

10702-7السبتالداهًَشام غمارى/ الرك جٍرالجك جالت اال

LCT120َسجاذ الرك جٍرالوظام الرولَ الضرِب
أ

7703-4السبتالدالح والرابعدالر سػر زغلٍل/ اال

LCT320سجاذ الرك جٍرالمػامالت الرمركّة
أ

10703-7السبتالدالح والرابعدالر سػر زغلٍل/ اال

د ٍ ك ةال ماد خال جارِ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

JDL4197706-4الذمّسهظم الجسٍِة الٍدِة للموازغات

JDL41810706-7الذمّسفن المرافػة والمحاماى

JDL4167706-4السبتاساسّات اللٍزسجّات

JDL41710706-7السبتالذبرة فَ المٍاد المرهّة والجرارِة

JDL425َ7706-4الذمّسالجصادِات الجكاض

JDL41810804-7الذمّسفن المرافػة والمحاماى

JDL 4267804-4السبتالموازغات الضرِبّة والرمركّة

JDL 42710804-7السبتلٍاهّن الجٍخّق والشٌر الػكارى

د ٍ ك ةال ماد خال جارِ ّتال ٍل ج ةال كاغ ال

الكاهٍن الرولَ للبحار
ٍع اغجبارًا من  ٍع دون اسب 17/2/2017اسب

DLCT 077802-4الرمػةالمرافػات المرهّة والجرارِة مع الجػمق

DLCT 067802-10الرمػةالوظام االلجصادى الػالمَ الررِر

DLCT 02َ4801-1السبتالجحكّم الجرارى الرول

DLCT 05َ7801-4السبتالجوظّم الكضاىئ الرول

Fourth Semester

سجّات لٍز َ وال رول وكل ال سجّر ال از رى م مٌّ رول ث ز

سجّات  ٍز ل ُ وال رول كل ال و سجّر ال از رول م ز

سجّات  لٍز َ وال رول وكل ال لٍم ال رول دب ز

MSc in International Transport and Logistics

Third Semester

Firest & Second Semester

سجاذ الرك جٍر
أ

ظلػت دوِرار/ اال

 َ داه سَ ال ررا فصل ال رول ال دة  )ز دال فجرة ال (ال

ات موازغ ٌاء ال جكاضُ وإه سجّات ال ٍز سجّر ل از رول م ز

ق حكٍ َ ال جٍراة ف رك  ذ ال ام بره سَ ل ررا رول ال ر ال

محاضر ال

سجاذ الرك جٍر
أ

االهصارى الوّراهَ/ اال

غبر السالم حمرى/ المسجشار

محمٍد مذجار/ الرك جٍر

محمر غمار/ المسجشار الرك جٍر

سجاذ الرك جٍر
أ

احمر ًورى/ اال

سجاذة الرك جٍرة
أ

سٍزى غرلَ هاشر/ اال

رشا ابٍالغّط/ الرك جٍرة

محاضر ال

DLCT 09الرمػة سجاذ الرك جٍر
أ

ابراًّم دلّفة/ اال

سَ  ررا فصل ال رول ال َ )ز فجرة االول ّة- ال داه فجرة ال (ال

سجّات لٍز ة وال جرارِ ّة وال ٍه كاه ّة ال رول مػامالت ال سجّر ال از رول م ز

سجاذ الرك جٍر
أ

االهصارى الوّراهَ/ اال

سجاذ الرك جٍر
أ

االهصارى الوّراهَ/ اال

ًبة المسمارى/ الرك جٍرة

سجاذ الرك جٍر
أ

ظلػت دوِرار/ اال

ع  راب سَ ال ررا فصل ال رول ال ػة)ز راب فجرة ال (ال

9-3801


