
 
 كلية التجارة        

 (English Departmentالدراسة باللغة االنجليزية ) جدول المحاضرات شعبة

 م  2020/2019الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول                       لجنة اعداد الجداول            

 د/                                                                                                                       

  /أ.د         د/                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

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

 شعبة اللغة االنجليزية 

 ىاالفرقة االول

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةــــــــــــــالفت

 8 – 5 5 – 2 2 – 11 11 – 8 المجموعات

 د ـــــاالح

   حقوق االنسان (1رياضة ) المادة
   الحمراوىد/ محمد  د/ منى البيلى  عضو هيئة التدريس االمجموعة ) أ ( 

   مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( المكان

   ( 1رياضة )  حقوق االنسان المادة
   د/ منى البيلى د/ محمد الحمراوى عضو هيئة التدريس المجموعة ) ب ( 

   الكــــــــــبرىالقاعــــــــــة  القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان

  ( 1رياضة )  حقوق االنسان  المادة
  د/ منى البيلى أ.د/ أشرف عبد هللا  عضو هيئة التدريس المجموعة ) ج ( 

  (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )   المكان

 الثالثاء 

   االعمال فيمقدمة  ( 1مبادئ محاسبة )  المادة
   د / وسام محسن  د/ داليا المدبولى  عضو هيئة التدريس االمجموعة ) أ ( 

   مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( المكان

   ( 1مبادئ محاسبة )  االعمال فيمقدمة  المادة
   د/ داليا المدبولى  د/ وسام محسن  عضو هيئة التدريس المجموعة ) ب ( 

   القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان

 االعمال فيمقدمة  ( 1مبادئ محاسبة )    المادة
 د/ وسام محسن  د/ داليا المدبولى    عضو هيئة التدريس المجموعة ) ج ( 

 (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )    المكان

 الخميس 

 اقتصاد جزئى سلوك تنظيمى ( 1اللغة االنجليزية )  قانون المادة
 د/ حنان عبدالخالق &درشا قطب د/ محمود فوزى  د سناء الشوبكى  منتدب عضو هيئة التدريس االمجموعة ) أ ( 

 مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( المكان
 سلوك تنظيمى اقتصاد جزئى قانون ( 1اللغة االنجليزية )  المادة

 د/ محمود فوزى  د/ حنان عبدالخالق &درشا قطب منتدب د /سناء الشوبكى  عضو هيئة التدريس المجموعة ) ب ( 
 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان
 ( 1اللغة االنجليزية )  قانون اقتصاد جزئى سلوك تنظيمى المادة

 د/ سناء الشوبكى  منتدب د/ حنان عبدالخالق &درشا قطب  د/ محمود فوزى  عضو هيئة التدريس المجموعة ) ج ( 

 (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )  المكان
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 البيان اليوم
 رةــــــــــــــــــــالفت

 المجموعات
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

  السبت 

  (1مالية عامة ) (1محاسبة متوسطة ) إدارة انتاج المادة

 االمجموعة ) أ ( 
عضو هيئة 

 التدريس
  د/ محمد عثمان & د/ ايمان سوسة د/ عصام حمدى د/ وسام محسن 

  مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( مـــــــــــــــــدرج ) ب ( المكان

  (1محاسبة متوسطة ) إدارة انتاج (1مالية عامة ) المادة

 المجموعة ) ب ( 
عضو هيئة 

 التدريس
  د/ عصام حمدى د/ وسام محسن  د/ محمد عثمان & د/ ايمان سوسة 

  القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان

  االثنين 

  (2اللغة االنجليزية )  احصاء وصفى المادة

 االمجموعة ) أ ( 
عضو هيئة 

 التدريس
  د/ سناء الشوبكى   د/ ماجدة حجاج 

  (604قــــــــــاعـــــــــة )   ( بمـــــــــــــــــدرج )  المكان

 (2اللغة االنجليزية )  إحصاء وصفى  المادة

 المجموعة ) ب ( 
عضو هيئة 

 التدريس
 د/ سناء الشوبكى   د/ ماجدة حجاج  

 الكبرى قــــــــــاعـــــــــةال  القاعــــــــــة الكــــــــــبرى  المكان

  االربعاء 

 نظم معلومات ادارية اقتصادية كليةنظرية    المادة

 االمجموعة ) أ ( 
عضو هيئة 

 التدريس
  

د/ ايمان جمال الدين&د/خالد 
 رحومة

 د/ محمود فوزى 

 ( بمـــــــــــــــــدرج )  مـــــــــــــــــدرج ) ب (   المكان

 نظرية اقتصادية كلية نظم معلومات ادارية   المادة

 المجموعة ) ب ( 
عضو هيئة 

 التدريس
 د د/ محمود فوزى   

د/ ايمان جمال الدين&د/خالد 
 رحومة

 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى   المكان
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 شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الفرقة الثالثة شعبة المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 الفترة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
   اساليب كمية فى االدارة محاسبية متخصصةانظمة  المادة

   د/ محمود فوزى  د/ عصام حمدى & د/ محمد الذهبى  عضو هيئة التدريس

   ( أمـــــــــــــــــدرج )  ( أمـــــــــــــــــدرج )  المكان

  االحد  
  اقتصاديات النقود والبنوك مبادئ محاسبة تكاليف نظم ضريبية المادة

  د/ راضى السيد &د/حنان عبد الخالق  د/ عصام حمدى &د/ سمر زقزوق  د/ عبير ابو المجد  هيئة التدريسعضو 

  مـــــــــــــــــدرج ) ج ( مـــــــــــــــــدرج ) ج ( ( جمـــــــــــــــــدرج )  المكان

 االثنين   
  (1محاسبة شركات )  تمويل وادارة مالية المادة

  د/ عصام حمدى &د/ سمر زقزوق  د/ وسام محسن  التدريس عضو هيئة

  القاعــــــــــة الكــــــــــبرى  القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان
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 شعبة اللغة االنجليزية 

 الفرقة الثالثة شعبة االدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةــــــــــــــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
  بحوث تسويق االدارةاساليب كمية فى  إدارة منظمات حكومية المادة

  د/ محمود فوزى  د/ محمود فوزى د/ على الكالف  عضو هيئة التدريس

  (603قــــــــــاعـــــــــة )  ( أمـــــــــــــــــدرج )  (603قــــــــــاعـــــــــة )  المكان

  االحد  
  اقتصاديات النقود والبنوك مبادئ محاسبة تكاليف  المادة

  د/ راضى السيد &د/حنان عبد الخالق د/ عصام حمدى &د/ سمر زقزوق  هيئة التدريسعضو 
  مـــــــــــــــــدرج ) ج ( مـــــــــــــــــدرج ) ج (  المكان

 االثنين   
   محاسبة شركات  تمويل وادارة مالية المادة

   د/د/ سمر زقزوق & د/ محمد الذهبى  د/ وسام محسن  عضو هيئة التدريس

   (603قــــــــــاعـــــــــة ) القاعــــــــــة الكــــــــــبرى المكان
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 شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الفرقة الثالثة شعبة اقتصاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةــــــــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
  اقتصاديات النقود والبنوك مبادئ محاسبة تكاليف  المادة

  د/ راضى السيد &د/حنان عبد الخالق د/ عصام حمدى &د/ سمر زقزوق   عضو هيئة التدريس

  مـــــــــــــــــدرج ) ج ( مـــــــــــــــــدرج ) ج (  المكان

 االثنين
  إحصاء لالقتصادين  تمويل وإستثمار المادة

  د/ مادة حجاج   د/ وسام محسن  التدريسعضو هيئة 

  (602قــــــــــاعـــــــــة )   مـــــــــــــــــدرج ) ج ( المكان

 االربعاء 
  نظرية إقتصادية مقارنة التاريخ االقتصادى إقتصاديات الصناعة المادة

  د / خالد رحومة & د/ السيدة كمال  د/ خالد رحومة & د/ حنان عبد الخالق  د/ ايمان جمال الدين & د/ رضى السيد  عضو هيئة التدريس

  (602قــــــــــاعـــــــــة )  (603قــــــــــاعـــــــــة )  (602قــــــــــاعـــــــــة )  المكان
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 شعبة اللغة االنجليزية 

 الفرقة الرابعة شعبة محاسبة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةـــــــــــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
 قضايا إدارية معاصرة  1محاسبة تكاليف  محاسبة إدارية  المادة

 د/ محمود فوزى   ا.د/ فايزة عبيد هللا ا.د/ فايزة عبيد هللا  عضو هيئة التدريس
 ( بمـــــــــــــــــدرج )   مـــــــــــــــــدرج ) ج ( مـــــــــــــــــدرج ) ج ( المكان

 االثنين
 قضايا اقتصادية معاصرة  1مراجعة   أسواق ومنظمات مالية    المادة

 رشا قطب   السيدة كمال & د/ د/ د/ سمر زقزوق & د/ محمد الذهبى د/ وسام محسن   عضو هيئة التدريس

 ( جمـــــــــــــــــدرج )  ( جمـــــــــــــــــدرج )  ( بمـــــــــــــــــدرج )   المكان

 الثالثاء 
 محاسبة زكاة (2محاسبة شركات )   المادة

 د/داليا المدبولى  د/ سمر زقزوق & د/ محمد الذهبى    عضو هيئة التدريس

 القاعــــــــــة الكــــــــــبرى القاعــــــــــة الكــــــــــبرى   المكان
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 يراعى ان هناك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتان لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الفرقة الرابعة شعبة االدارة

 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةــــــــــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
 قضايا إدارية معاصرة نظم معلومات إدارية  إدارة تسويق محاسبة إدارية  المادة

 د/ محمود فوزى  د/ على الكالف  د / على الكالف  ا.د/ فايزة عبيد هللا  عضو هيئة التدريس
 ( بمـــــــــــــــــدرج )  (604قــــــــــاعـــــــــة )  (604قــــــــــاعـــــــــة )  مـــــــــــــــــدرج ) ج ( المكان

 االثنين
 قضايا اقتصادية معاصرة  ادارة اعمال دولية أسواق ومنظمات مالية    المادة

 د/ رشا قطب & د/ السيدة كمال د/ وسام محسن  د/ وسام محسن   عضو هيئة التدريس

 ( جمـــــــــــــــــدرج )  (603قــــــــــاعـــــــــة )  ( بمـــــــــــــــــدرج )   المكان

 االربعاء 
   تحليل وتصميم تنظيمى  المادة

   د/ محمود فوزى   عضو هيئة التدريس

   (604قــــــــــاعـــــــــة )   المكان



 
 كلية التجارة        

 (English Departmentالدراسة باللغة االنجليزية ) جدول المحاضرات شعبة

 م  2020/2019الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول                       لجنة اعداد الجداول            

 د/                                                                                                                       

  /أ.د         د/                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

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

 شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الرابعة شعبة اقتصادالفرقة 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةـــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 لسبت ا
  نظرية اقتصادية متقدمة اساليب كمية فى االدارة تنمية اقتصادية  المادة

  د/ رشا قطب & د/ حنان عبد الخالق  د/ محمود فوزى د/ايمان جمال الدين & د/ رشا قطب عضو هيئة التدريس

  (601قــــــــــاعـــــــــة )  ( أمـــــــــــــــــدرج )  (601قــــــــــاعـــــــــة )  المكان

 األحد
 

    عالقات سياسية دولية  المادة

    أ.د/أشرف عبد هللا عضو هيئة التدريس

    (604قــــــــــاعـــــــــة )  المكان

 االثنين
  تطور الفكر االقتصادى  اقتصاد اسالمى  اقتصاد قياسى  المادة

 عضو هيئة التدريس
د/ ايمان جمال الدين & د/ حنان عبد  د/ خالد رحومة & د/ السيدة كمال  د/ رشا قطب & د/ حنان عبد الخالق

 الخالق
 

  تطور الفكر االقتصادى  (601قــــــــــاعـــــــــة )  (601قــــــــــاعـــــــــة )  المكان



 
 كلية التجارة        

 (English Departmentالدراسة باللغة االنجليزية ) جدول المحاضرات شعبة

 م  2020/2019الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول                       لجنة اعداد الجداول            

 د/                                                                                                                       

  /أ.د         د/                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

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

 شعبة اللغة االنجليزية 

 

 

 اإلحصاء التطبيقىالفرقة الثالثة شعبة 

 

 

 

 البيان اليوم
 رةـــــالفت

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 األربعاء
 مبادىء محاسبة التكاليف إحصاء سكانى إحصاء تطبيقى أساليب التحليل الكمى  المادة

 د/عصام حمدى & د/سمر زقزوق أ.د/ مختار الهانسى  د/ماجدة حجاج د/ماجدة حجاج عضو هيئة التدريس

  (501قــــــــــاعـــــــــة )  (501قــــــــــاعـــــــــة )  (501قــــــــــاعـــــــــة )  المكان

 الخميس
  إقتصاديات نقود ومصارف معمل إحصائى وحاسب آلى تمويل وإدارة مالية المادة

  د/راضى السيد & حنان عبد الخالق د/منى البيلى د/وسام محسن عضو هيئة التدريس

  (501قــــــــــاعـــــــــة )  (501قــــــــــاعـــــــــة )  (501قــــــــــاعـــــــــة )  المكان

 
     المادة

     عضو هيئة التدريس

     المكان


