
كود مادةال مصاضػال ػبعال ضال جارً ٌتال جول ةال كاغ ال

ITL011ؼ/ دإدارة مجكعمة ػؼً بع ال لمصمع غ و
أ

وٌنال 9705-6الخ

ITL013جطاد مان شعاد/ دالل لاً و
أ

ػاءال 9705-6الرب

كود مادةال مصاضػال ػبعال ضال جارً ٌتال جول ةال كاغ ال

DTL702ى مواه ان.دادارة ال ؾاًس/ رب لمصى ال وٌنالو 9703-6الخ

DTL703وكل ات ال جطادً لمطعفى رشٌع/ د إدارة وإل ػاءالو 9801-6الرب

كود مادةال مصاضػال فطلال ٌومال ٌتال جول ةال كاغ ال

ITL103ٌرٌة ؿجػاث لوزؾجٌات ال إدارة ال
أ

وكٌب/ د.ا ؿالم ال لا و
أ

وٌنال 10701-6الخ

مل ضكػ/ د
أ

ا
ههى غطفور/ د

ITL202لوزؾجٌة ظعمات ال م/ دثؾوًق ال داهىثامػ ؿال وٌنال 10702-6الخ

ITL203لوزؾجٌة ػملٌات ال ى/ دإدارة ال بػل داهىؿصػ ال ػاءال رب
أ

10702-6ال

ITL302ات صاوً ئ ومصعات ال مواه ان.دإدارة ال ؾاًس/ رب حمصى ال دال وٌنال 10703-6الخ

ITL301مٌن
أ

جا وكل وال اهون ال مع شػلة/دل ش
أ

حا دال ػاءال 10703-6الرب

مظجار شبشي/ د
ػ/ د مطعفى ضاب

ITL404عاد ا/ دإدارة ؿالؿل اإلم ؼرل عؿارة ال ػاب 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

MSc in International Transport and Logistics

ITL 102لمواهذ بصح و
أ

ػاءال رب
أ

10701-6ال

ITL403عاطلي وكل ال روي وال وكل ال عال ػاب وٌنال الخ

ى واللوزؾجٌات عول وكل ال عول ثمهٌعى مازؾجٌػ ال ز

6-10704

ي واللوزؾجٌات  عول وكل ال عول المازؾجٌػ ال ز

ى واللوزؾجٌات  عول وكل ال عول دبلوم ال ز



كود مادةال مصاضػال فطلال ضال جارً ٌتال جول ةال كاغ ال

LCT110ٌة عول ػكود ال غٌط/ دال وال لرشا اب ظمٌؽالو 7701-4ال

LCT131مػاضػ ى ال عول جطاد ال مارة/ دالل لهشام غ ظمٌؽالو 10701-7ال

LCT140بصػى وكل ال ات ال جطادً لمظجار شبشى/ دإدارة وال ؾبتالو 7701-4ال

LCT330لرشا ابىالغيط/دتشريعات االستثمار ومنازعاتها ؾبتالو 10703-7ال

LCT310لٌمٌة ل
أ

ة ال جطادً ل
أ

جك جالت ال مارى/دال داهىهشام غ ح/ال دال ظمٌؽال 7702-4ال

LCT440وشاط ٌة ال ات دول شػك غٌط/ دال وال داهىرشا اب ظمٌؽال 10702-7ال

LCT240لوزؾجٌات ملٌرى/ د إدارة ال ػًكؾال ال داهىب ح/ال دال ؾبتال 7702-4ال

ؼ/ د ػؼً بع ال مصمع غ
وضٌف/ د مصمع اب

LCT120ضػًبى ى ال عول وظام ال ع ؿػع زغلول/ د.اال عطال ػاب ظمٌؽال 7703-4ال

LCT320ٌة رمػك مػامالت ال ع ؿػع زغلول/ د.اال عطال ػاب ظمٌؽال 10703-7ال

LCT410 ى عول جرارى ال جصكٌم ال غٌط/ دال وال عرشا اب ػاب ؾبتال 7703-4ال

LCT330اثها ؿجدمار وموازغ غٌط/ دثشػًػات ال وال عرشا اب ػاب ؾبتال 10703-7ال

كود مادةال مصاضػال فطلال ضال جارً ٌتال جول ةال كاغ ال

JDL 423جكاضى ى ال ٌة ف جػوه لك  جكوٌات ال ال
أ

ى/ د.ا وٌعاه طارى ال داهىاله ظمٌؽال 7705-4ال

JDL 419ات وًة للموازغ جؾوًة ال ظم ال ه
أ

ى/ د.ا وٌعاه طارى ال داهىاله ظمٌؽال 10705-7ال

JDL 424ة جرارً معهٌة وال مواد ال ى ال بات ف ظم الخ ه
أ

عار/ د.ا داهىظلػت دوً ؾبتال 7705-4ال

JDL 417ة جرارً معهٌة وال مواد ال ى ال ظبػة ف ال
أ

مع هوعى/ د.ا داهىاش ؾبتال 10705-7ال

JDL 425جكاضى ات ال جطادً مؾجشارال معى/ ال ؾالم ش بع ال عغ ػاب ظمٌؽال 7706-4ال

JDL 427ٌة رمػك ضػًبٌة وال ات ال موازغ عمصمود مظجار/ دال ػاب ؾبتال 10706-7ال

JDL 424ة جرارً معهٌة وال مواد ال ى ال بات ف ظم الخ ه
أ

عار/ د.ا عظلػت دوً ػاب ؾبتال 7706-4ال

JDL 426ػكارى شهػ ال جوخٌق وال ٌن ال واه مؾجشار دل مار/ ال عمصمع غ ػاب ظمٌؽال 10706-7ال

كود مادةال ضال جارً ٌتال جول ةال كاغ ال

DLCT 03وبٌة كام الز رمػةثوفٌغ الش 7801-4ال

DLCT 04ة مػاضػة جطادً رمػةلضاًا ال 10801-7ال

DLCT 04مجظطص كضاء ال ؾبتال 10801-7ال

مصاضػ ال

ؿى  عرا عول الفطل ال ى )ز ٌة- الفجػة الول داه (الفجػة ال

أ
مع هوعى/ د.ا اش

ٌة الجرارًة واللوزؾجٌات ٌة الكاهوه عول عول المازؾجٌػ المػامالت ال ز

ؾبت 10-7ال

أ
عار/ د.ا ظلػت دوً

أ
ى هاشع/ د.ا عل ؿوزى غ

702

داهى ؿى  ال عرا عول الفطل ال دة  )ز دال ػابػة– الفجػة ال (الفجػة ال

ات هاء الموازغ عول المازؾجٌػ لوزؾجٌات الجكاضي وإه ز

LCT420ٌة جػوه لك 
أ

جرارة ال داهىال ح/ال دال ال

ى الصكوق جوراة ف عك  بػهامذ ال ؿى ل عرا الرعول ال


