جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة األولى (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

األحد

األربعاء

البيان

الفتــــــــــــــرة
2-11

11 – 8

المجموعة

5–2

8–5

حقوق اإلنسان

سلوك تنظيمى

مقدمة في األعمال

د /محمد الحمراوى

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

المادة

اقتصاد جزئى

عضو هيئة التدريس

د /إيمان جمال
د /خالد رحومة

المادة

مقدمة في األعمال

اقتصاد جزئى

عضو هيئة التدريس

د /وسام محسن

د /إيمان جمال
د /خالد رحومة

المادة

سلوك تنظيمى

مقدمة في األعمال

اقتصاد جزئى

عضو هيئة التدريس

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

د /إيمان جمال
د /خالد رحومة

المادة

رياضة ()1

اللغة االنجليزية ()1

مبادئ محاسبة ()1

قانون ()1

عضو هيئة التدريس

أ.د /ماجدة حجاج

د /سناء الشوبكى

د /داليا المدبولى

د /والء عراقيب

المادة

اللغة االنجليزية ()1

رياضة ()1

قانون ()1

مبادئ محاسبة ()1

عضو هيئة التدريس

د /سناء الشوبكى

أ.د /ماجدة حجاج

د /والء عراقيب

د /داليا المدبولى

المادة

قانون ()1

مبادئ محاسبة ()1

رياضة ()1

اللغة االنجليزية ()1

عضو هيئة التدريس

د /والء عراقيب

د /داليا المدبولى

أ.د /ماجدة حجاج

د /سناء الشوبكى

مواطنة

مواطنة

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

حقوق اإلنسان

سلوك تنظيمى

د /محمد الحمراوى

د /محمود فوزى
مواطنة

()A

()B

حقوق اإلنسان
د /محمد الحمراوى

()C
()A

قاعة
()511

قاعة
()512

قاعة
()515
قاعة
()511

()B

قاعة
()512

()C

قاعة
()515

عميد الكلية
أ.د/

المكان

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة األولى (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

البيان
المادة
عضو هيئة
التدريس

األحد

المادة
عضو هيئة
التدريس
المادة
عضو هيئة
التدريس
المادة
عضو هيئة
التدريس

األربعاء

المادة
عضو هيئة
التدريس
المادة
عضو هيئة
التدريس

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2-11

5–2

مبادئ محاسبة ()1

سلوك تنظيمى

مقدمة في األعمال

حقوق اإلنسان

د /محمد حبيبة

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

أ.د /أشرف عبدهللا

اللغة االنجليزية ()1

مقدمة في األعمال

مبادئ محاسبة ()1

د /نهلة نجيب

د .سماح رضوان

د /محمد حبيبة

مبادئ محاسبة ()1

مقدمة في األعمال

د /محمد حبيبة

د .سماح رضوان

اللغة االنجليزية ()1

رياضة ()1

د /سناء الشوبكى

أ.د /ماجدة حجاج

اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

قانون ()1

حقوق اإلنسان

مواطنة

أ.د /أشرف عبدهللا
اللغة االنجليزية ()1

حقوق اإلنسان

د /نهلة نجيب

أ.د /أشرف عبدهللا

قانون ()1
د /نصر حربى

مواطنة

اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

رياضة ()1

سلوك تنظيمى

د /مصطفى سالم

د /محمد مصطفى

سلوك تنظيمى

رياضة ()1

قانون ()1

د /محمد مصطفى

د /مصطفى سالم

د /نصر حربى

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

8–5
مواطنة

()G
()L
()M
()G
()L

د /نصر حربى
اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

()M

عميد الكلية
أ.د/

المكان
قاعة
()515
قاعة
()111
قاعة
()112
قاعة
()515
قاعة
()111
قاعة
()112

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة األولى (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

األحد

األربعاء

البيان

الفتــــــــــــــرة
2-11

11 – 8

مواطنة

المجموعة

5–2

8–5

حقوق اإلنسان

سلوك تنظيمى

مقدمة في األعمال

د /محمد الحمراوى

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

المادة

اقتصاد جزئى

عضو هيئة
التدريس

د  /ايمان جمال الدين & د/
خالد رحومه

المادة

مقدمة في األعمال

اقتصاد جزئى

عضو هيئة
التدريس

د /وسام محسن

د  /ايمان جمال الدين & د/
خالد رحومه

المادة

سلوك تنظيمى

مقدمة في األعمال

اقتصاد جزئى

عضو هيئة
التدريس

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

د  /ايمان جمال الدين & د/
خالد رحومه

المادة

رياضة ()1

مبادئ محاسبة ()1

اللغة االنجليزية ()1

قانون ()1

عضو هيئة التدريس

أ.د /ماجدة حجاج

د /داليا المدبولى

د /سناء الشوبكى

د /والء عراقيب

المادة

قانون ()1

رياضة ()1

مبادئ محاسبة ()1

اللغة االنجليزية ()1

عضو هيئة التدريس

د /والء عراقيب

أ.د /ماجدة حجاج

د /داليا المدبولى

د /سناء الشوبكى

المادة

اللغة االنجليزية ()1

قانون ()1

رياضة ()1

مبادئ محاسبة ()1

عضو هيئة التدريس

د /سناء الشوبكى

د /والء عراقيب

أ.د /ماجدة حجاج

د /داليا المدبولى

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

مواطنة

حقوق اإلنسان

سلوك تنظيمى

د /محمد الحمراوى

د /محمود فوزى
مواطنة

حقوق اإلنسان
د /محمد الحمراوى

عميد الكلية
أ.د/

()D
()E

المكان
قاعة
()511
قاعة
()512

()F

قاعة
()515

()D

قاعة
()511

()E

قاعة
()512

()F

قاعة
()515

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة األولى (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

األحد

البيان

5–2

8–5

اللغة االنجليزية ()1

مقدمة في األعمال

2-11

11 – 8

د /نهلة نجيب

د .سماح رضوان

مبادئ محاسبة ()1

مقدمة في األعمال

اللغة االنجليزية ()1

د /محمد حبيبة

د .سماح رضوان

د /نهلة نجيب

المادة

اللغة االنجليزية ()1

مقدمة في األعمال

مبادئ محاسبة ()1

حقوق اإلنسان

عضو هيئة التدريس

د /نهلة نجيب

د .سماح رضوان

د /محمد حبيبة

أ.د /أشرف عبدهللا

المادة

اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

سلوك تنظيمى

رياضة ()1

قانون ()1

د /محمد مصطفى

د /مصطفى سالم

د /نصر حربى

اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

سلوك تنظيمى

رياضة ()1

د /محمد مصطفى

د /مصطفى سالم

اقتصاد جزئى
د /رشا قطب &
د /حنان عبد الخالق

سلوك تنظيمى

المادة

مبادئ محاسبة ()1

حقوق اإلنسان

عضو هيئة التدريس

د /محمد حبيبة

أ.د /أشرف عبدهللا

المادة

حقوق اإلنسان

عضو هيئة التدريس

أ.د /أشرف عبدهللا

عضو هيئة التدريس

األربعاء

الفتــــــــــــــرة

مواطنة

المادة

قانون ()1

عضو هيئة التدريس

د /نصر حربى

المادة

رياضة ()1

قانون ()1

عضو هيئة التدريس

د /مصطفى سالم

د /نصر حربى

مواطنة

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

مواطنة

د /محمد مصطفى

عميد الكلية
أ.د/

المجموعة

المكان

()O

قاعة
()515

()R

قاعة
()111

()T

قاعة
()112

()O
()R
()T

قاعة
()515
قاعة
()111
قاعة
()112

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثانية (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

السبت

اإلثنين

البيان

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

محاسبة متوسطة ()1

اللغة االنجليزية ()2

نظرية اقتصادية كلية

إحصاء وصفى

عضو هيئة التدريس

د /عصام حمدى

د /سناءالشوبكى

د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

د /منى البيلى

المادة

إحصاء وصفى

محاسبة متوسطة ()1

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة التدريس

د /منى البيلى

د /عصام حمدى

د /سناءالشوبكى

نظرية اقتصادية كلية
د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

المادة

نظرية اقتصادية كلية

إحصاء وصفى

محاسبة متوسطة ()1

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة التدريس

د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

د /منى البيلى

د /عصام حمدى

د /سناءالشوبكى

المادة

مالية عامة ()1

نظم معلومات إدارية

إدارة انتاج

--

عضو هيئة التدريس

د /عبير ابو المجد

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

--

المادة

إدارة انتاج

مالية عامة ()1

نظم معلومات ادارية

--

عضو هيئة التدريس

د /وسام محسن

د /عبير ابو المجد

د /محمود فوزى

--

المادة

نظم معلومات إدارية

إدارة انتاج

مالية عامة

--

عضو هيئة التدريس

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

د /إيمان سوسة

--

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

عميد الكلية
أ.د/

()A
()B

المكان

مدرج
(أ)
مدرج
(ب )

()C

مدرج
(ج)

()A

مدرج
(أ)

()B

مدرج
(ب )

()C

مدرج
(ج)

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثانية (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

السبت
اإلثنين

البيان

الفتــــــــــــــرة
11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

نظم معلومات ادارية

إحصاء وصفى

نظرية اقتصادية كلية

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة
التدريس

د /هانى حمدى

د /مصطفى سالم

د /حنان عبدالخالق & د/
السيدة كمال د /رشا قطب

د /عمرو الشريف

اللغة االنجليزية ()2

نظم معلومات إدارية

إحصاء وصفى

د /عمرو الشريف

د /هانى حمدى

د /مصطفى سالم

إدارة انتاج

محاسبة متوسطة ()1

مالية عامة ()1

د .سماح رضوان

د /سمر زقزوق

د /عبير ابو المجد

المادة

إدارة انتاج

محاسبة متوسطة ()1

مالية عامة ()1

عضو هيئة التدريس

د .سماح رضوان

د /سمر زقزوق

د /عبير ابو المجد

المادة
عضو هيئة
التدريس
المادة
عضو هيئة
التدريس

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

نظرية اقتصادية كلية
د /حنان عبدالخالق & د/
السيدة كمال د /رشا قطب

عميد الكلية
أ.د/

المجموعة

المكان

()L

قاعة
()111

()M

قاعة
()112

()L

قاعة
()111

()M

قاعة
()112

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثانية (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

السبت

اإلثنين

البيان

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

محاسبة متوسطة ()1

إحصاء وصفى

نظرية اقتصادية كلية

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة التدريس

د /عصام حمدى

د /منى البيلى

د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

د /سناء الشوبكى

المادة

إحصاء وصفى

محاسبة متوسطة ()1

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة التدريس

د /منى البيلى

د /عصام حمدى

د /سناء الشوبكى

المادة

نظرية اقتصادية كلية

اللغة االنجليزية ()2

إحصاء وصفى

عضو هيئة التدريس

د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

د /سناء الشوبكى

د /منى البيلى

المادة

مالية عامة ()1

نظم معلومات إدارية

إدارة انتاج

عضو هيئة التدريس

د /إيمان سوسة

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

المادة

إدارة انتاج

مالية عامة ()1

نظم معلومات ادارية

عضو هيئة التدريس

د /وسام محسن

د /إيمان سوسة

د /محمود فوزى

المادة

نظم معلومات إدارية

إدارة انتاج

مالية عامة ()1

محاسبة متوسطة ()1

عضو هيئة التدريس

د /محمود فوزى

د /وسام محسن

د /إيمان سوسة

د /سمر زقزوق

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

نظرية اقتصادية كلية
د /السيدة كمال & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

()D
()E
()F

عميد الكلية
أ.د/

المكان

مدرج
(أ)
مدرج
(ب )
مدرج
(ج)

()D

مدرج
(أ)

()E

مدرج
(ب )

()F

مدرج
(ج)

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثانية (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

السبت
اإلثنين

البيان

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

نظم معلومات إدارية

إحصاء وصفى

نظرية اقتصادية كلية

اللغة االنجليزية ()2

عضو هيئة التدريس

د .هانى حمدى

د /مصطفى سالم

د /حنان عبدالخالق & د/
السيدة كمال د /رشا قطب

د /عمرو الشريف

المادة

اللغة االنجليزية ()2

نظم معلومات إدارية

إحصاء وصفى

عضو هيئة التدريس

د /عمرو الشريف

د .هانى حمدى

د /مصطفى سالم

المادة

إدارة انتاج

محاسبة متوسطة ()1

مالية عامة ()1

عضو هيئة التدريس

د .سماح رضوان

د /سمر زقزوق

د /ايمان سوسه

المادة

إدارة انتاج

محاسبة متوسطة ()1

مالية عامة ()1

عضو هيئة التدريس

د .سماح رضوان

د /سمر زقزوق

د /عبير ابو المجد

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

نظرية اقتصادية كلية
د /حنان عبدالخالق & د/
السيدة كمال د /رشا قطب

عميد الكلية
أ.د/

()O

المكان

قاعة
()111

()R

قاعة
()112

()O

قاعة
()111

()R

قاعة
()112

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثالثة ( شعبة محاسبة ) (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

الثالثاء

الخميس

البيان

الفتــــــــــــــرة
11 – 8

2 – 11

5–2

المادة

محاسبة شركات ()1

عضو هيئة التدريس

د /سمر زقزوق

اقتصاديات النقود والبنوك
د /خالد رحومة & د/
رشا قطب & د /حنان
عبدالخالق

انظمة محاسبية متخصصة

المادة

انظمة محاسبية متخصصة

محاسبة شركات ()1

عضو هيئة التدريس

د /محمد حبيبة

د /سمر زفزوق

المجموعة

8–5

()A

د /محمد حبيبة
اقتصاديات النقود والبنوك
د /خالد رحومة & د /رشا
قطب & د /حنان
عبدالخالق

()B

المادة

انظمة محاسبية
متخصصة

محاسبة شركات ()1

اقتصاديات النقود والبنوك

عضو هيئة التدريس

د /محمد حبيبة

د /محمد الذهبى

د /خالد رحومة & د /رشا قطب
& د /حنان عبدالخالق

المادة

مبادئ محاسبة تكاليف

أساليب كمية فى اإلدارة

تمويل وإدارة مالية

نظم ضريبية

عضو هيئة التدريس

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

د /على الكالف

د /وسام محسن

د /عبير أبو المجد

المادة

تمويل وإدارة مالية

عضو هيئة التدريس

د /وسام محسن

مبادئ محاسبة تكاليف
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

نظم ضريبية

أساليب كمية فى اإلدارة

د /عبير أبو المجد

د /على الكالف

المادة

أساليب كمية فى اإلدارة

نظم ضريبية

عضو هيئة التدريس

د /على الكالف

د /ايمان سوسة

مبادئ محاسبة تكاليف
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

تمويل وإدارة مالية

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

د /وسام محسن

()C

()A
()B
()C
عميد الكلية

أ.د/

المكان

مدرج (أ)

مدرج (ب)

مدرج (ج)

مدرج (أ)

مدرج (ب)

مدرج (ج)

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الثالثة ( شعبة محاسبة ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

البيان
المادة
عضو هيئة التدريس

الثالثاء

الخميس

الفتــــــــــــــرة
11 – 8

2 – 11

اقتصاديات النقود
والبنوك
د /خالد رحومة & د/
رشا قطب & د /حنان
عبدالخالق

5–2

8–5

انظمة محاسبية متخصصة

محاسبة شركات ()1

د /عصام حمدى

د /محمد الذهبى

المجموعة

()D

المادة

انظمة محاسبية
متخصصة

محاسبة شركات ()1

اقتصاديات النقود والبنوك

عضو هيئة التدريس

د /عصام حمدى

د /محمد الذهبى

د /خالد رحومة & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

المادة

انظمة محاسبية متخصصة

محاسبة شركات ()1

عضو هيئة التدريس

د /عصام حمدى

د /محمد الذهبى

اقتصاديات النقود والبنوك
د /خالد رحومة & د /رشا
قطب & د /حنان عبدالخالق

المادة

مبادئ محاسبة تكاليف

نظم ضريبية

تمويل وإدارة مالية

أساليب كمية فى اإلدارة

عضو هيئة التدريس

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

د /ايمان سوسة

د /وسام محسن

د /على الكالف

المادة

تمويل وإدارة مالية

عضو هيئة التدريس

د /وسام محسن

مبادئ محاسبة تكاليف
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

أساليب كمية فى اإلدارة

نظم ضريبية

د /على الكالف

د /عبير أبو المجد

المادة

نظم ضريبية

أساليب كمية فى اإلدارة

عضو هيئة التدريس

د /ايمان سوسة

د /على الكالف

مبادئ محاسبة تكاليف
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

تمويل وإدارة مالية

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

()L

د /وسام محسن

(+)M
شعب

مدرج (أ)

مدرج (ب)

مدرج (ج)

()D

مدرج (أ)

()L

مدرج (ب)

(+)M
شعب

مدرج (ج)

عميد الكلية
أ.د/

المكان

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الثالثة ( شعبة اإلدارة ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

اإلثنين
الثالثاء
الخميس

البيان

الفتــــــــــــــرة
5–2

8–5

2 – 11

11 – 8

المادة

ادارة منظمات حكومية

بحوث تسويق

عضو هيئة التدريس

د /سماح رضوان
قــــــــــاعـــــــــة ()111

د /سماح رضوان
قــــــــــاعـــــــــة ()111

المادة

محاسبة شركات

اقتصاديات النقود والبنوك

المكان

عضو هيئة التدريس

د /سمر زفزوق

المكان

قــــــــــاعـــــــــة ()111

د /خالد رحومة & د /حنان
عبدالخالق & د /رشا قطب
مـــدرج ( ج )

مبادئ محاسبة تكاليف

تمويل وإدارة مالية

المادة

اساليب كمية فى االدارة

عضو هيئة التدريس

د /على الكالف

المكان

مـــدرج ( ج )

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب
مـــدرج ( ج )

د /وسام محسن
مـــدرج ( ج )

عميد الكلية
أ.د/

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الثالثة ( شعبة االقتصاد ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

الثالثاء
الخميس

البيان

الفتــــــــــــــرة
11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

احصاء لالقتصاديين

تاريخ اقتصادى

نظم اقتصادية مقارنة

اقتصاديات النقود والبنوك

عضو هيئة
التدريس

أ.د /ماجدة حجاج

د /خالد رحومة

د /السيدة كمال

د /خالد رحومة & د /حنان
عبدالخالق & د /رشا قطب

المكان

قــــــــــاعـــــــــة ( )112

قــــــــــاعـــــــــة ( )112

قــــــــــاعـــــــــة ( )112

مـــدرج ( ج )

المادة

اقتصاديات الصناعة

مبادئ محاسبة تكاليف

تمويل وإدارة مالية

عضو هيئة
التدريس

د /ايمان جمال الدين

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

د /وسام محسن

المكان

قــــــــــاعـــــــــة ( )112

مـــدرج ( ج )

مـــدرج ( ج )

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

عميد الكلية
أ.د/

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الثالثة ( شعبة الدراسات المالية والجمركية ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

البيان

الفتــــــــــــــرة
2 – 11

11 – 8

8–5

5–2
ادارة منظمات حكومية

اإلثنين

د /سماح رضوان
قــــــــــاعـــــــــة ()111

الثالثاء

المادة
عضو هيئة
التدريس
المكان

الخميس

المادة
عضو هيئة
التدريس
المكان

نظم ضريبية

محاسبة شركات

اقتصاديات النقود والبنوك

د /عبير ابو المجد

د /سمر زفزوق

قــــــــــاعـــــــــة ()111

قــــــــــاعـــــــــة ()115

د /خالد رحومة & د /حنان
عبدالخالق & د /رشا قطب
مـــدرج ( ج )

مبادئ محاسبة تكاليف

تمويل وإدارة مالية

ادارة موانى وجمارك
د /محمد حامد فتيحة
قــــــــــاعـــــــــة ()115

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب
مـــدرج ( ج )

د /وسام محسن
مـــدرج ( ج )

عميد الكلية
أ.د/

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الرابعة ( شعبة محاسبة ) (األسبوع األول – الثالث – الخامس – السابع – التاسع – الحادى عشر)
اليوم

األحد

األربعاء

البيان

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة
عضو هيئة
التدريس

محاسبة تكاليف ()1
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/محمد حراز

مراجعة 1

محاسبة شركات ()2

د /جيهان محمد

د /محمد الذهبى

محاسبة زكاة
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

المادة
عضو هيئة
التدريس

محاسبة زكاة
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

محاسبة تكاليف ()1
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/محمد حراز

مراجعة 1

محاسبة شركات ()2

د /جيهان محمد

د /محمد الذهبى

المادة
عضو هيئة
التدريس

محاسبة شركات ()2

محاسبة زكاة
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

محاسبة تكاليف ()1
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/محمد حراز

مراجعة 1

المادة

محاسبة إدارية متقدمة

اسواق ومنظمات مالية

قضايا اقتصادية معاصرة

قضايا ادارية معاصرة

عضو هيئة
التدريس

أ.د /فايزة عبيد هللا & د/رضا
العزب

د /وسام محسن

د /إيمان جمال & د /السيدة
كمال

د /محمود فوزى

المادة
عضو هيئة
التدريس

قضايا ادارية معاصرة

محاسبة إدارية متقدمة
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/رضا العزب

قضايا اقتصادية معاصرة

قضايا ادارية معاصرة

د /إيمان جمال & د /السيدة
كمال

د /محمود فوزى

المادة
عضو هيئة
التدريس

د /محمد الذهبى

د /محمود فوزى

()B
()C

د /جيهان محمد

()A

اسواق ومنظمات مالية

قضايا اقتصادية معاصرة
د /إيمان جمال & د /السيدة
كمال

محاسبة إدارية متقدمة
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/رضا العزب

اسواق ومنظمات مالية

د /وسام محسن

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

()A

د /وسام محسن

()B
()C

عميد الكلية
أ.د/

المكان

مدرج (أ)

مدرج (ب)

مدرج (ج)

مدرج (أ)

مدرج (ب)

مدرج (ج)

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

كلية التجارة

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

شعبة اللغة االنجليزية

الفرقة الرابعة ( شعبة محاسبة ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

األحد

األربعاء

البيان

الفتــــــــــــــرة

المجموعة

11 – 8

2 – 11

5–2

8–5

المادة

محاسبة تكاليف ()1

مراجعة 1

محاسبة شركات ()2

محاسبة زكاة

عضو هيئة
التدريس

أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/محمد حراز

د /ايمن يوسف

د /جيهان محمد

د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

المادة
عضو هيئة
التدريس

مراجعة 1

محاسبة تكاليف ()1
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/محمد حراز

محاسبة زكاة
د /ابتسام مرزوق &
د /رضا العزب

قضايا ادارية معاصرة

قضايا اقتصادية معاصرة

اسواق ومنظمات مالية

د /محمود فوزى

د /إيمان جمال &
د /السيدة كمال

د /وسام محسن

اسواق ومنظمات مالية

قضايا اقتصادية معاصرة

د /وسام محسن

د /إيمان جمال &
د /السيدة كمال

د /ايمن يوسف

المادة
عضو هيئة
التدريس

محاسبة إدارية متقدمة
أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/رضا العزب

المادة

قضايا ادارية معاصرة

محاسبة إدارية متقدمة

عضو هيئة
التدريس

د /محمود فوزى

أ.د /فايزة عبيد هللا &
د/رضا العزب

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

()L

المكان

مدرج (أ)

محاسبة شركات ()2
د /جيهان محمد

()M

()L

مدرج (أ)

(+)M
شعب

مدرج (ج)

عميد الكلية
أ.د/

مدرج (ج)

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الرابعة ( شعبة دراسات مالية وجمركية ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

األحد
اإلثنين
األربعاء

البيان

الفتــــــــــــــرة
2 – 11

5–2

8–5

11 – 8

المادة

اقتصاديات المشروعا ت

تنمية اقتصادية

اقتصاديات النقل

عضو هيئة التدريس

د /جالل جويدة القصاص

د .السيدة كمال

المكان

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

د /جالل جويدة القصاص
قــــــــــاعـــــــــة ( )115

المادة

محاسبة حكومية

عضو هيئة التدريس

د .رضا العزب
قــــــــــاعـــــــــة ( )115

المكان
المادة

محاسبة ضريبية ()1

اقتصاديات االتصال الفضائية

رقابة مالية

سياسات مالية ()2

عضو هيئة التدريس

د /داليا المدبولى
قــــــــــاعـــــــــة ( )115

د /محمد حامد فتيحة
قــــــــــاعـــــــــة ( )115

د /محمد حامد فتيحة

د /محمد حامد فتيحة
قــــــــــاعـــــــــة ( )115

المكان

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

عميد الكلية
أ.د/

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الرابعة ( شعبة االدارة ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

البيان

السبت

المادة
عضو هيئة
التدريس
المكان

األحد

المادة
عضو هيئة
التدريس
المكان

األربعاء

المادة
عضو هيئة
التدريس
المكان

الفتــــــــــــــرة
2 – 11

5–2

11 – 8

ادارة تسويق

نظم معلومات ادارية

د /محمد مبارك

د .هانى حمدى

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

تحليل وتصميم تنظيمى

ادارة اعمال دولية

د /محمد مصطفى

د /محمد مصطفى

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

قــــــــــاعـــــــــة ( )115

قضايا اقتصادية معاصرة
د /إيمان جمال & د /السيدة كمال

قضايا ادارية معاصرة
د /محمود فوزى

مدرج (ج)

مدرج (ج)

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

8–5

اسواق ومنظمات مالية

محاسبة إدارية متقدمة
أ.د /فايزة عبيد هللا & د/رضا
العزب
مدرج (ج)

وسام محسن
مدرج (ج)

عميد الكلية
أ.د/

كلية التجارة

شعبة اللغة االنجليزية

جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجليزية ()English Department

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  2021/2020م

الفرقة الرابعة ( شعبة االقتصاد ) (األسبوع الثانى – الرابع – السادس – الثامن – العاشر – الثانى عشر)
اليوم

األحد

البيان

الفتــــــــــــــرة
2 – 11

5–2

8–5

11 – 8

المادة

اقتصاد قياسى

تنمية اقتصادية

اقتصاد اسالمى

عضو هيئة التدريس

د /حنان عبد الخالق

د /السيدة كمال

د /خالد رحومة

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

المادة

تطور الفكر االقتصادى

عالقات سياسية دولية

نظرية اقتصادية كلية متقدمة

عضو هيئة التدريس

د /إيمان جمال

أ.د /أشرف عبدهللا

د /رشا قطب

المكان

األربعاء
الخميس

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

المكان
المادة

اساليب كمية فى االدارة

عضو هيئة التدريس

د .على الكالف

المكان

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

لجنة اعداد الجداول
تم إعداد الجداول الدراسية فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين وموافقة مجلس الكلية بتاريخ .2222 / 9 / 22
وخطاب أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .2222/9/22وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.
***** يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

قــــــــــاعـــــــــة ( )515

عميد الكلية
أ.د/

