
 جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة العربيةكلية التجارة                                                                                

          م  0202/ 0202الفصل الدراسى االول للعام الجامعى                                                                

 يعتمد،،،             

 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم

 /د.أ   /د                                    .وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.  72/9/7272أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  /د.أ وخطاب

 يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ ********  
 

 شعبة اللغة العربية 
 

 (الحادى عشر –التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول )ولى لفرقة األا

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11-2 2 – 5 5 – 8 

 ت  السب

 مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى اإلنسانحقوق   مواطنة (1)مبادئ محاسبة  المادة

 ( أ ) 
قاعة 

(121) 
  إبراهيم شرف / د عضو هيئة التدريس

أشرف / د.أ
 عبدهللا

 هشام البحيرى/ د أحمد جنيدى/ د

 سلوك تنظيمى اإلنسانحقوق   مواطنة (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال المادة

 ( ب ) 
قاعة 

(122) 
  إبراهيم شرف/ د هشام البحيرى/ د عضو هيئة التدريس

أشرف / د.أ
 عبدهللا

 أحمد جنيدى/ د

 اإلنسانحقوق   مواطنة (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى المادة
 ( ج ) 

قاعة 
 أشرف عبدهللا/ د.أ  أيمن يوسف/ د هشام البحيرى/ د أحمد جنيدى/ د عضو هيئة التدريس (121)

 اإلثنين 

 (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى المادة

 ( أ ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
السيدة / د& خالد رحومة/ د

 كمال
 نصر حربى/ د منى البيلى / د عمرو الشريف/ د

 (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  المادة

 ( ب ) 
قاعة 

(122) 
 نصر حربى/ د عضو هيئة التدريس

السيدة / د& خالد رحومة/ د
 كمال

 منى البيلى/ د عمرو الشريف/ د

 (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  المادة

 ( ج ) 
قاعة 

(121) 
 نصر حربى/ د منى البيلى/ د عضو هيئة التدريس

السيدة / د& خالد رحومة/ د
 كمال

 عمرو الشريف/ د
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 شعبة اللغة العربية 
 
 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11-2 2 – 5 5 – 8 

 ت  السب

 مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى مواطنة حقوق اإلنسان (1)مبادئ محاسبة  المادة

 ( س ) 
قاعة 

 على الكالف/ د محمد مبارك. د   محمد الحمراوى/ د محمد حراز/ د عضو هيئة التدريس (121)

 سلوك تنظيمى مواطنة حقوق اإلنسان (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال المادة
 ( ص ) 

قاعة 
 محمد مبارك. د  محمد الحمراوى/ د محمد حراز/ د على الكالف/ د عضو هيئة التدريس (122)

 مواطنة حقوق اإلنسان (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى المادة
 ( ى ) 

قاعة 
  محمد الحمراوى/ د السيد الحناوى/ د على الكالف/ د محمد مبارك. د عضو هيئة التدريس (121)

 (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى مواطنة حقوق اإلنسان 
 ( ك ) 

قاعة 
 السيد الحناوى/ د على الكالف/ د محمد مبارك. د  محمد الحمراوى/ د  (121)

 اإلثنين 

 (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى المادة

 ( س ) 
قاعة 

 عامر الجارحى/ د  مصطفى سالم/ د سناء الشوبكى / د ايمان جمال / د& راضى السيد / د عضو هيئة التدريس (121)

 (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  المادة
 ( ص ) 

قاعة 
 مصطفى سالم / د سناء الشوبكى/ د ايمان جمال/ د& راضى السيد / د عامر الجارحى/ د عضو هيئة التدريس (122)

 (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  المادة

 ( ى ) 
قاعة 

 عامر الجارحى/ د مصطفى سالم / د عضو هيئة التدريس (121)
ايمان / د& راضى السيد / د

 جمال
 سناء الشوبكى/ د

 اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  المادة
 ( ك ) 

قاعة 
 ايمان جمال/ د& راضى السيد / د عامر الجارحى/ د مصطفى سالم / د سناء الشوبكى/ د عضو هيئة التدريس (121)
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

 (عشر الثانى – العاشر – الثامن – السادس – الرابع – الثانىاألسبوع )الفرقة األولى 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11-2 2 – 5 5 – 8 

 ت  السب

 مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى اإلنسانحقوق  مواطنة (1)مبادئ محاسبة  المادة

 ( د ) 
قاعة 

(121) 
 هشام البحيرى/ د محمد مبارك. د أيهاب عياد / د  محمد حراز/ د عضو هيئة التدريس

 سلوك تنظيمى اإلنسانحقوق  مواطنة (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال المادة
 ( هـ ) 

قاعة 
(122) 

 محمد مبارك. د أيهاب عياد/ د  محمد حراز/ د هشام البحيرى/ د عضو هيئة التدريس

 اإلنسانحقوق  مواطنة (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى المادة

 ( و ) 
قاعة 

 أيهاب عياد/ د  السيد الحناوى / د هشام البحيرى/ د محمد مبارك. د عضو هيئة التدريس (121)

 اإلثنين 

 (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى المادة

 ( د ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
ايمان / د& راضى السيد / د

  جمال
 عامر الجارحى/ د منى البيلى/ د سناء الشوبكى / د

 (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  المادة

 ( هـ ) 
قاعة 

(122) 
 منى البيلى / د سناء الشوبكى / د ايمان جمال/ د& راضى السيد / د عامر الجارحى/ د عضو هيئة التدريس

 (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  المادة

 ( و ) 
قاعة 

(121) 
 عامر الجارحى/ د منى البيلى/ د عضو هيئة التدريس

ايمان / د& راضى السيد / د
 جمال

 سناء الشوبكى / د
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 (عشر الثانى – العاشر – الثامن – السادس – الرابع – الثانىاألسبوع )الفرقة األولى 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11-2 2 – 5 5 – 8 

 ت  السب

 مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى مواطنة اإلنسانحقوق  (1)مبادئ محاسبة  المادة
 ( ل ) 

قاعة 
 على الكالف / د أحمد جنيدى/ د  نادية هنيدى / د إبراهيم شرف/  د عضو هيئة التدريس (121)

 سلوك تنظيمى مواطنة اإلنسانحقوق  (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال المادة
 ( م ) 

قاعة 
 أحمد جنيدى/ د  نادية هنيدى/ د إبراهيم شرف/  د على الكالف/ د عضو هيئة التدريس (122)

 مواطنة اإلنسانحقوق  (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى المادة
 ( ن ) 

قاعة 
  نادية هنيدى/ د أيمن يوسف/  د على الكالف/ د أحمد جنيدى/ د عضو هيئة التدريس (121)

 (1)مبادئ محاسبة  مقدمة في  األعمال سلوك تنظيمى مواطنة اإلنسانحقوق  المادة
 ( ف ) 

قاعة 
 أيمن يوسف/  د على الكالف/ د أحمد جنيدى/ د  نادية هنيدى/ د عضو هيئة التدريس (121)

 اإلثنين 

 (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى المادة

 ( ل ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
السيدة / د& خالد رحومه / د

 كمال
 نصر حربى/ د مصطفى سالم / د عمرو الشريف/ د

 (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  المادة

 ( م ) 
قاعة 

 نصر حربى/ د عضو هيئة التدريس (122)
/ د& خالد رحومه / د

 السيدة كمال
 مصطفى سالم / د عمرو الشريف/ د

 (1)اللغة االنجليزية  اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  المادة

 ( ن ) 
قاعة 

 نصر حربى/ د مصطفى سالم / د عضو هيئة التدريس (121)
السيدة / د& خالد رحومه / د

 كمال
 عمرو الشريف/ د

 اقتصاد جزئى (1)قانون  (1)رياضة  (1)اللغة االنجليزية  

 ( ف ) 
قاعة 

 نصر حربى/ د مصطفى سالم / د عمرو الشريف/ د  (121)
السيدة / د& خالد رحومه / د

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء 

 إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج المادة

 ( أ ) 
قاعة 

 سناءالشوبكى / د وسام محسن/ د عضو هيئة التدريس (121)
  & ايمان جمال/ د

 خالد رحومة / د
 ماجدة حجاج / د.أ

 نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج إحصاء وصفى المادة

 ( ب )  
قاعة 

 سناءالشوبكى/ د وسام محسن/ د ماجدة حجاج/ د.أ هيئة التدريس عضو (122)
  & ايمان جمال/ د

 خالد رحومة / د

 (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية المادة

 ( ج ) 
قاعة 

 هيئة التدريس عضو (121)
  & ايمان جمال/ د

 خالد رحومة/ د
 سناءالشوبكى/ د وسام محسن/ د ماجدة حجاج/ د.أ

 إدارة انتاج إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  ادةالم

 (د ) 
قاعة 

 سناءالشوبكى/ د هيئة التدريس عضو (121)
  & ايمان جمال/ د

 خالد رحومة / د
 وسام محسن/ د ماجدة حجاج/ د.أ

   

 الخميس   

  نظم معلومات إدارية (1)محاسبة متوسطة  (1)مالية عامة  المادة
 ( أ ) 

قاعة 
  هشام البحيرى. د محمد الغول / د عبير ابو المجد/ د عضو هيئة التدريس (121)

 نظم معلومات ادارية  (1)مالية عامة  (1)محاسبة متوسطة  المادة
 ( ب )  

قاعة 
 هشام البحيرى. د  عبير ابو المجد/ د محمد الغول/ د هيئة التدريس عضو (122)

  (1)مالية عامة  (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية المادة
 ( ج ) 

قاعة 
  إيمان سوسة/ د محمد الركايبى/ د هشام البحيرى. د هيئة التدريس عضو (121)

 (1)مالية عامة  (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية  ادةالم
 (د ) 

قاعة 
 إيمان سوسة/ د محمد الركايبى/ د هشام البحيرى. د  هيئة التدريس عضو (121)
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 (الحادى عشر –التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول )الفرقة الثانية 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء 

 إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  (1)مالية عامة  المادة

 ( س ) 
قاعة 

 نهلة نجيب/ د عبير ابو المجد/ د عضو هيئة التدريس (121)
 & السيدة كمال / د
 حنان عبدالخالق/ د

 مصطفى سالم / د

 نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  (1)مالية عامة  إحصاء وصفى ادةالم

 ( ص) 
قاعة 

 نهلة نجيب/ د عبير ابو المجد/ د مصطفى سالم / د عضو هيئة التدريس (122)
 & السيدة كمال / د
 حنان عبدالخالق/ د

 (2)اللغة االنجليزية  مالية عامة  إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية المادة

 ( ى ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
 & السيدة كمال / د
 حنان عبدالخالق / د

 نهلة نجيب/ د إيمان سوسة/ د مصطفى سالم / د

 (1)مالية عامة  إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  المادة

 (ك ) 
قاعة 

 نهلة نجيب/ د عضو هيئة التدريس (121)
 & السيدة كمال / د
 حنان عبدالخالق/ د

 إيمان سوسة/ د مصطفى سالم / د

   

 لخميس   ا

  إدارة انتاج (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية المادة
 ( س ) 

قاعة 
  وائل غريب/ د بوسى حمدى/ د أحمد عزمى/ د هيئة التدريس عضو (121)

 إدارة انتاج  نظم معلومات ادارية (1)محاسبة متوسطة  ادةالم
 ( ص) 

قاعة 
 وائل غريب/ د  أحمد عزمى/ د بوسى حمدى/ د عضو هيئة التدريس (122)

 (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية  إدارة انتاج ادةالم
 ( ى ) 

قاعة 
 بوسى حمدى/ د أحمد عزمى/ د  وائل غريب/ د عضو هيئة التدريس (121)

 نظم معلومات إدارية (1)محاسبة متوسطة  إدارة انتاج  المادة
 (ك ) 

قاعة 
 أحمد عزمى/ د محمد الغول/ د وائل غريب/ د  عضو هيئة التدريس (121)
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء 

 إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج المادة

 ( هـ ) 
قاعة 

 نهلة نجيب/ د وسام محسن/ د عضو هيئة التدريس (121)
خالد / د & ايمان جمال/ د

 حنان عبدالخالق/ د&  رحومة 
 ماجدة حجاج/ د.أ

 كليةنظرية اقتصادية  (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج إحصاء وصفى المادة

 ( و )  
قاعة 

 نهلة نجيب/ د وسام محسن/ د ماجدة حجاج/ د.أ عضو هيئة التدريس (122)
خالد / د & ايمان جمال/ د

 حنان عبدالخالق/ د&  رحومة 

 (2)اللغة االنجليزية  إدارة انتاج إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية المادة

 ( ز ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
خالد / د & جمال ايمان/ د

 حنان عبدالخالق/ د&  رحومة 
 نهلة نجيب/ د وسام محسن/ د ماجدة حجاج/ د.أ

   

 الخميس   

  (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية (1)مالية عامة  المادة
 ( هـ ) 

قاعة 
  بوسى حمدى/ د هشام البحيرى. د عبير ابو المجد/ د عضو هيئة التدريس (121)

  نظم معلومات ادارية (1)مالية عامة  (1)محاسبة متوسطة  المادة
 ( و )  

قاعة 
  هشام البحيرى. د عبير ابو المجد/ د بوسى حمدى/ د عضو هيئة التدريس (122)

  مالية عامة  (1)محاسبة متوسطة  نظم معلومات إدارية المادة
 ( ز ) 

قاعة 
  إيمان سوسة/ د بوسى حمدى/ د البحيرىهشام . د عضو هيئة التدريس (121)
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 شعبة اللغة العربية 
 

  

 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء 

 إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  (1)مالية عامة  لمادةا

 ( ل ) 
قاعة 

 سناء الشوبكى/ د عبير ابو المجد/ د هيئة التدريس عضو (121)
/ د &حنان عبدالخالق / د

 خالد رحومة  / د & ايمان جمال
 مصطفى سالم / د

 نظرية اقتصادية كلية (2)اللغة االنجليزية  (1)مالية عامة  إحصاء وصفى ادةالم

 ( م) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (122)
 مصطفى سالم / د

 
 سناء الشوبكى/ د ايمان سوسه/ د

ايمان / د &حنان عبدالخالق / د
 خالد رحومة  / د & جمال

 (2)اللغة االنجليزية  مالية عامة  إحصاء وصفى نظرية اقتصادية كلية ادةالم

 ( ن ) 
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
/ د &حنان عبدالخالق / د

 خالد رحومة  / د & ايمان جمال
 سناء الشوبكى/ د ايمان سوسه/ د مصطفى سالم / د

   

 الخميس   

  إدارة انتاج نظم معلومات إدارية (1)محاسبة متوسطة  المادة
 ( ل ) 

قاعة 
  وائل غريب/ د أحمد عزمى/ د محمد الغول/ د هيئة التدريس عضو (121)

  نظم معلومات ادارية (1)محاسبة متوسطة  إدارة انتاج المادة
 ( م) 

قاعة 
  أحمد عزمى/ د محمد الركايبى/ د وائل غريب/ د عضو هيئة التدريس (122)

  (1)محاسبة متوسطة  إدارة انتاج نظم معلومات إدارية المادة
 ( ن ) 

قاعة 
  محمد الركايبى/ د وائل غريب/ د أحمد عزمى/ د عضو هيئة التدريس (121)
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 شعبة اللغة العربية 
 (الحادى عشر –التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول ) (شعبة محاسبة ) الفرقة الثالثة 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد

 متخصصةانظمة محاسبية  نظم ضريبية أساليب كمية فى اإلدارة (1)محاسبة شركات  المادة

 (أ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
محمد / د&  حازم محفوظ/ د

 الحوشى
  عبير أبو المجد/ د على الكالف/ د

محمد / د& امينة نمير / د
 الغول

 نظم ضريبية أساليب كمية فى اإلدارة (1)محاسبة شركات  انظمة محاسبية متخصصة المادة
 (ب)

قاعة 
 عضو هيئة التدريس (122)

محمد / د& امينة نمير / د
 الغول

محمد / د& حازم محفوظ / د
 الحوشى

 عبير أبو المجد/ د على الكالف/ د

 أساليب كمية فى اإلدارة (1)محاسبة شركات  انظمة محاسبية متخصصة نظم ضريبية المادة

 (ج)
قاعة 

  سوسةايمان / د عضو هيئة التدريس (121)
محمد / د& امينة نمير / د

 الغول
محمد / د& حازم محفوظ  /د

 الحوشى
 على الكالف/ د

 (1)محاسبة شركات  انظمة محاسبية متخصصة نظم ضريبية أساليب كمية فى اإلدارة المادة
 (د)

القاعة 
 محمد الغول/ د& امينة نمير / د  سوسةايمان / د على الكالف/ د عضو هيئة التدريس الكبرى

محمد / د& حازم محفوظ / د
 الحوشى

 االربعاء

 تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك -- مبادئ محاسبة تكاليف المادة

 (أ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
/ د& عالء البتانونى / د

 السيد الحناوى
-- 

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 على الكالف/ د

 اقتصاديات النقود والبنوك -- مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية المادة

 (ب)
قاعة 

 على الكالف/ د عضو هيئة التدريس (122)
السيد / د& عالء البتانونى / د

 الحناوى
-- 

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 -- مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك المادة

 (ج)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (121)
خالد / د& راضى السيد / د

 رحومة
 على الكالف/ د

السيد / د& عالء البتانونى / د
 الحناوى

-- 

 مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك -- المادة

 (د)
القاعة 
 -- عضو هيئة التدريس الكبرى

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 على الكالف/ د
السيد / د& البتانونى عالء / د

 الحناوى
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 /د.أ   /د                                    .وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.  72/9/7272أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  /د.أ وخطاب

 يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ ********  
 

 شعبة اللغة العربية 
 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد

 نظم ضريبية (1)محاسبة شركات  كمية فى اإلدارةأساليب  انظمة محاسبية متخصصة المادة

 (هـ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (122)
محمد / د& امينة نمير / د

 الغول
 على الكالف/ د

محمد / د& حازم محفوظ / د
 الحوشى

  سوسةايمان / د

 انظمة محاسبية متخصصة أساليب كمية فى اإلدارة (1)محاسبة شركات  نظم ضريبية المادة

 (س)
قاعة 

 عبير أبو المجد/ د عضو هيئة التدريس (121)
محمد / د& حازم محفوظ / د

  الحوشى
 محمد الغول/ د& امينة نمير / د على الكالف/ د

 أساليب كمية فى اإلدارة انظمة محاسبية متخصصة نظم ضريبية (1)محاسبة شركات  المادة

 (ب)مدرج  (ص)
 عضو هيئة التدريس

محمد / د &حازم محفوظ / د
 الحوشى

 عبير أبو المجد/ د
محمد / د& امينة نمير / د

 الغول
 على الكالف/ د

 (1)محاسبة شركات  نظم ضريبية انظمة محاسبية متخصصة أساليب كمية فى اإلدارة المادة
( + ى)

 شعب
القاعة 
 على الكالف/ د عضو هيئة التدريس الكبرى

محمد / د& امينة نمير / د
 الغول

  سوسةايمان / د
محمد / د& حازم محفوظ / د

 الحوشى

 االربعاء

 تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك -- مبادئ محاسبة تكاليف المادة

 (هـ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (122)
السيد / د& عالء البتانونى / د

 الحناوى
-- 

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 على الكالف/ د

 اقتصاديات النقود والبنوك -- مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية المادة

 (س)
قاعة 

 على الكالف / د عضو هيئة التدريس (121)
/ د& عالء البتانونى / د

 السيد الحناوى
-- 

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 -- محاسبة تكاليفمبادئ  تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك المادة

 (ب)مدرج  (ص)
 عضو هيئة التدريس

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 على الكالف / د
/ د& عالء البتانونى / د

 السيد الحناوى
-- 

( + ى) مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك -- المادة
 شعب

القاعة 
 -- عضو هيئة التدريس الكبرى

خالد / د& راضى السيد / د
 رحومة

 على الكالف / د
السيد / د& عالء البتانونى / د

 الحناوى
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
 ادارة منظمات حكومية بحوث تسويق  اساليب كمية فى االدارة المادة

 محمد مصطفى/ د محمد مصطفى /د  على الكالف/ د عضو هيئة التدريس

 (121)قــــــــــاعـــــــــة  (121)قــــــــــاعـــــــــة   القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان

 االربعاء

 مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك محاسبة شركات المادة

 على الكالف / د خالد رحومة/ د& راضى السيد / د  محمد الحوشى/ د عضو هيئة التدريس
السيد / د& عالء البتانونى / د

 الحناوى

 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى الكــــــــــبرىالقاعــــــــــة  (121)قــــــــــاعـــــــــة  المكان
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
 ادارة منظمات حكومية نظم ضريبية ادارة موانى وجمارك --- المادة

عضو هيئة 
 التدريس

 محمد مصطفى / د ايمان سوسة/ د   محمد حامد فتيحة/ د ---

 (121) قــــــــــاعـــــــــة  (121) قــــــــــاعـــــــــة  (121)قــــــــــاعـــــــــة  --- المكان

 االربعاء
 مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك محاسبة شركات المادة

عضو هيئة 
 التدريس

 على الكالف / د خالد رحومة/ د& راضى السيد / د محمد الحوشى/ د
السيد / د& عالء البتانونى / د

 الحناوى

 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى (121)قــــــــــاعـــــــــة  المكان
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 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم

 /د.أ   /د                                    .وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.  72/9/7272أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  /د.أ وخطاب
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 األحد 

  تاريخ اقتصادى نظم اقتصادية مقارنة احصاء لالقتصاديين المادة

عضو هيئة 
 التدريس

   راضى السيد/ د  السيدة كمال/ د منى البيلى / د

  (122) قــــــــــاعـــــــــة  (122) قــــــــــاعـــــــــة  (122) قــــــــــاعـــــــــة  المكان

 االربعاء

 مبادئ محاسبة تكاليف تمويل وإدارة مالية اقتصاديات النقود والبنوك  المادة

عضو هيئة 
 التدريس

 على الكالف / د خالد رحومة/ د& راضى السيد / د 
السيد / د& البتانونى عالء / د

 الحناوى

 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى  المكان

 الخميس

  اقتصاديات الصناعة   المادة

عضو هيئة 
 التدريس

  ايمان جمال الدين / د  

  (122)  قــــــــــاعـــــــــة   المكان
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 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم
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 شعبة اللغة العربية 
 

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

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء

 محاسبة إدارية متقدمة  (2)شركات  محاسبة اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  المادة

 (أ)
قاعة 

 على الكالف/ د احمد فتحى / د عضو هيئة التدريس (521)
 &محمد الركايبى / د

 بوسى حمدى/ د
 شيماء سعيد/ د& سناء روميلى / د

 (2)محاسبة شركات  اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  المادة

 (ب)
 قاعة

 عضو هيئة التدريس (522)
شيماء / د& سناء روميلى / د

 سعيد
 على الكالف/ د احمد فتحى/ د

 &محمد الركايبى / د
 بوسى حمدى/ د

 اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  (2)محاسبة شركات  المادة

 (ج)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (521)
 &محمد الركايبى / د

 بوسى حمدى/ د
شيماء / د& سناء روميلى / د

 سعيد
 على الكالف/ د احمد فتحى/ د

 (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  (2)محاسبة شركات  اسواق ومنظمات مالية المادة

 (د)
القاعة 
 على الكالف/ د عضو هيئة التدريس الكبرى

 &محمد الركايبى / د
 بوسى حمدى/ د

 احمد فتحى/ د شيماء سعيد/ د &سناء روميلى / د

 الخميس

 1مراجعة   محاسبة زكاة المادة
 قضايا اقتصادية معاصرة 

 قضايا ادارية معاصرة

 (أ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (521)
شيماء / د& اسماء الصيرفى / د

 سعيد
 ايمن يوسف / د

السيدة كمال / د& خالد رحومة / د
 رشا قطب/ د& 

 أمل عثمان/ د

 قضايا اقتصادية معاصرة  1مراجعة   محاسبة زكاة قضايا ادارية معاصرة المادة

 (ب)
قاعة 

 أمل عثمان/ د عضو هيئة التدريس (522)
شيماء / د& اسماء الصيرفى / د

 سعيد
 ايمن يوسف/ د

& السيدة كمال / د& خالد رحومة / د
 رشا قطب/ د

 1مراجعة   زكاة محاسبة قضايا ادارية معاصرة قضايا اقتصادية معاصرة  المادة

 (ج)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (521)
السيدة كمال / د& خالد رحومة / د

 رشا قطب/ د& 
 أمل عثمان/ د

شيماء / د& اسماء الصيرفى / د
 سعيد

 ايمن يوسف/ د

 محاسبة زكاة قضايا ادارية معاصرة قضايا اقتصادية معاصرة  1مراجعة   المادة

 (د)
القاعة 
 ايمن يوسف/ د عضو هيئة التدريس الكبرى

السيدة كمال / د& خالد رحومة / د
 شيماء سعيد/ د& اسماء الصيرفى / د أمل عثمان/ د رشا قطب/ د& 
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 يعتمد،،،             

 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم

 /د.أ   /د                                    .وعلى أبنائنا الطالب االلتزام التام بالمجموعات.  72/9/7272أمين المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  /د.أ وخطاب
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 شعبة اللغة العربية 
 

 (الثانى عشر –ر العاش –الثامن  –السادس  –الرابع  –األسبوع الثانى )( شعبة محاسبة ) الفرقة الرابعة 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

 المكان المجموعة
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء

 محاسبة إدارية متقدمة  (2)محاسبة شركات  اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  المادة

 (هـ)
قاعة 

 على الكالف/ د احمد فتحى / د عضو هيئة التدريس (521)
 & محمد الركايبى/ د

 بوسى حمدى/ د
 شيماء سعيد/ د& سناء روميلى / د

 (2)محاسبة شركات  اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  المادة

 (س)
قاعة 

 التدريسعضو هيئة  (522)
شيماء / د& سناء روميلى / د

 سعيد
 على الكالف/ د احمد فتحى / د

 &محمد الركايبى / د
 بوسى حمدى/ د

 اسواق ومنظمات مالية (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  (2)محاسبة شركات  المادة

 (ص)
قاعة 

 ة التدريسعضو هيئ (521)
 &محمد الركايبى / د

 بوسى حمدى/ د
 على الكالف/ د احمد فتحى / د شيماء سعيد/ د& سناء روميلى / د

( + ى) (1)محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية متقدمة  (2)محاسبة شركات  اسواق ومنظمات مالية المادة
 شعب

القاعة 
 على الكالف/ د ة التدريسعضو هيئ الكبرى

 &محمد الركايبى / د
 بوسى حمدى/ د

شيماء / د& سناء روميلى / د
 سعيد

 احمد فتحى / د

 الخميس

 1مراجعة   محاسبة زكاة المادة
 قضايا اقتصادية معاصرة 

 قضايا ادارية معاصرة

 (هـ)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (521)
شيماء / د& اسماء الصيرفى / د

 سعيد
 ايمن يوسف / د

 السيدة كمال / د& خالد رحومة / د
 أمل عثمان/ د

 قضايا اقتصادية معاصرة  1مراجعة   محاسبة زكاة قضايا ادارية معاصرة المادة

 (س)
قاعة 

 ايمن يوسف / د شيماء سعيد/ د& اسماء الصيرفى / د أمل عثمان/ د هيئة التدريسعضو  (522)
& السيدة كمال / د& خالد رحومة / د

 رشا قطب/ د

 1مراجعة   محاسبة زكاة قضايا ادارية معاصرة قضايا اقتصادية معاصرة  المادة

 (ص)
قاعة 

 عضو هيئة التدريس (521)
السيدة كمال / د& خالد رحومة / د

 رشا قطب/ د& 
 أمل عثمان/ د

شيماء / د& اسماء الصيرفى / د
 سعيد

 ايمن يوسف / د

 محاسبة زكاة قضايا ادارية معاصرة قضايا اقتصادية معاصرة  1مراجعة   المادة
( + ى)

 شعب
القاعة 
 ايمن يوسف/ د عضو هيئة التدريس الكبرى

& السيدة كمال / د& خالد رحومة / د
 شيماء سعيد/ د& اسماء الصيرفى / د أمل عثمان/ د رشا قطب/ د
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 يعتمد،،،             

 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم
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 شعبة اللغة العربية 
 

 

 

 (الثانى عشر –ر العاش –الثامن  –السادس  –الرابع  –األسبوع الثانى ) (شعبة دراسات مالية وجمركية )  الفرقة الرابعة

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 األحد
 تنمية اقتصادية  اقتصاديات النقل   اقتصاديات المشروعا ت المادة

 إيمان جمال . د القصاص جالل جويدة/ د  جالل جويدة القصاص/ د عضو هيئة التدريس

 (421)قــــــــــاعـــــــــة  (421)قــــــــــاعـــــــــة   (421)قــــــــــاعـــــــــة  المكان

 الثالثاء
   (1)محاسبة ضريبية  محاسبة حكومية المادة

   حازم محفوظ. د أمينة نمير. د عضو هيئة التدريس

   (421)قــــــــــاعـــــــــة  (421) قــــــــــاعـــــــــة المكان

 الخميس 
 ( 2)سياسات مالية  رقابة مالية  اقتصاديات االتصال الفضائية   المادة

 محمد حامد فتيحة/ د محمد حامد فتيحة/ د محمد حامد فتيحة/ د  عضو هيئة التدريس

 (421)قــــــــــاعـــــــــة  (421) قــــــــــاعـــــــــة (421)قــــــــــاعـــــــــة   المكان
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 شعبة اللغة العربية 
 (الحادى عشر –التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول ) (شعبة االدارة ) الفرقة الرابعة

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 األربعاء
 ادارة اعمال دولية تحليل وتصميم تنظيمى   المادة

 محمد مصطفى/ د محمد مصطفى /د   عضو هيئة التدريس

 (121) قــــــــــاعـــــــــة  (121) قــــــــــاعـــــــــة    المكان

 

 (الثانى عشر –ر العاش –الثامن  –السادس  –الرابع  –األسبوع الثانى ) (شعبة االدارة ) الفرقة الرابعة

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 الثالثاء
  إدارية متقدمة  محاسبة  اسواق ومنظمات مالية المادة

  شيماء سعيد/ د& سناء روميلى / د  على الكالف/ د عضو هيئة التدريس

  القــاعـــة الكبــــرى  (121) قــــــــــاعـــــــــة  المكان

 األربعاء
    ادارة تسويق المادة

    محمد مصطفى / د عضو هيئة التدريس

    (121) قــــــــــاعـــــــــة  المكان

 الخميس
  قضايا ادارية معاصرة قضايا اقتصادية معاصرة  نظم معلومات ادارية المادة

  أمل عثمان/ د السيدة كمال / د &خالد رحومة / د أحمد عزمى/ د عضو هيئة التدريس

  القــاعـــة الكبــــرى القــاعـــة الكبــــرى (121) قــــــــــاعـــــــــة  المكان
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 عميد الكلية         ..2222/  9/  22وموافقة مجلس الكلية بتاريخ فى ضوء تطبيق نظام التعليم الهجين إعداد الجداول الدراسية  تم
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 شعبة اللغة العربية 
 

 (الثانى عشر –ر العاش –الثامن  –السادس  –الرابع  –األسبوع الثانى ) (شعبة االقتصاد )  الفرقة الرابعة

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 األحد
 تنمية اقتصادية  اساليب كمية فى االدارة    المادة

 إيمان جمال . د على الكالف. د   عضو هيئة التدريس

 (421)قــــــــــاعـــــــــة  (121) قــــــــــاعـــــــــة    المكان

 الثالثاء
  عالقات سياسية دولية اقتصاد قياسى   المادة

 حنان عبد الخالق/ د  عضو هيئة التدريس
 & محمد الحمراوى . د

 نادية هنبيدى. د
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 الخميس
  تطور الفكر االقتصادى  نظرية اقتصادية كلية متقدمة اقتصاد اسالمى  المادة

  خالد رحومة /  د رشا قطب / د خالد رحومة / د عضو هيئة التدريس
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