
 جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة العربيةكلية التجارة                                                                                

        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 الفرقة االولى

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

 المجموعات
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد

   ( 2رٌاضة )  مبادئ االدارة المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
   د/ماجدة حجاج د/وسام محسن  عضو هٌئة التدرٌس

   ( 1مدرج )  ( 1مدرج )  المكان

 المجموعة ) ب (    مبادئ االدارة ( 2رٌاضة )  المادة

 انتساب 
   د/وسام محسن  د/ماجدة حجاج عضو هٌئة التدرٌس

   ( 2مدرج )  ( 2مدرج )  المكان

 االثنين

 مبادئ االقتصاد الكلً ( 2)  قانون المحاسبة والحاسب االلً  (2مبادئ محاسبة ) المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/اٌمان جمال الدٌن&د/خالد رحومه د/محمد ابراهٌم د/اسماء الصٌرفً & د/اٌمن ٌوسف د/ابراهٌم شرف & د/ٌاسر عبد هللا عضو هٌئة التدرٌس

 ( 1مدرج )  ( 1مدرج )  ( 1مدرج )  ( 1مدرج )  المكان

 المجموعة ) ب (  ( 2قانون )  مبادئ االقتصاد الكلً (2مبادئ محاسبة ) والحاسب االلًالمحاسبة  المادة

 انتساب 
 د/محمد ابراهٌم د/اٌمان جمال الدٌن&د/خالد رحومه د/ابراهٌم شرف & د/ٌاسر عبد هللا د/اسماء الصٌرفً & د/اٌمن ٌوسف عضو هٌئة التدرٌس

 ( 2مدرج )  ( 2مدرج )  ( 2مدرج )  ( 2مدرج )  المكان

 االربعاء

 ( 2لغة اجنبٌة )  اقتصادٌات الموارد والبٌئة   المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/سناء الشوبكً د/خالد رحومه & د/السٌدة كمال   عضو هٌئة التدرٌس

 ( 1مدرج )  ( 1مدرج )    المكان

 المجموعة ) ب (  اقتصادٌات الموارد والبٌئة ( 2لغة اجنبٌة )    المادة

 انتساب 
 د/خالد رحومه & د/السٌدة كمال د/سناء الشوبكً   عضو هٌئة التدرٌس

 ( 2مدرج )  ( 2مدرج )    المكان
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        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 الفرقة الثانٌة

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

 المجموعات
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد

 (2اجنبٌة )لغة  استدالل احصائً    المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/سناء الشوبكً د/منً البٌلً   عضو هٌئة التدرٌس

 (3مدرج ) (3مدرج )   المكان

 المجموعة ) ب (  استدالل احصائً  (2لغة اجنبٌة )   المادة

 انتساب 
 د/منً البٌلً د/سناء الشوبكً   عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري   المكان

 الثالثاء

 (2مالٌة عامة ) نظرٌة اقتصادٌة جزئٌة مدخل علوم سٌاسٌة  (2محاسبة متوسطة ) المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه د/راضً السٌد & د/السٌدة كمال د/محمد الحمراوي د/امٌنة نمٌر & د/السٌد الحناوي عضو هٌئة التدرٌس

 (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 المجموعة ) ب (  نظرٌة اقتصادٌة جزئٌة (2مالٌة عامة ) (2محاسبة متوسطة ) مدخل علوم سٌاسٌة  المادة

 انتساب 
 السٌد & د/السٌدة كمالد/راضً  د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه د/امٌنة نمٌر & د/السٌد الحناوي د/محمد الحمراوي عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري القاعة الكبري القاعة الكبري المكان

 الخميس

   تسوٌق نظم معلومات محاسبٌة المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
   د/محمد فوزي د/سناء رزق & د/محمد زٌتون عضو هٌئة التدرٌس

   (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 المجموعة ) ب (   تسوٌق نظم معلومات محاسبٌة  المادة

 انتساب 
  د/محمد فوزي د/سناء رزق & د/محمد زٌتون  عضو هٌئة التدرٌس

  (501قاعة ) القاعة الكبري  المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 الفرقة الثالثة ) شعبة محاسبة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
 رقابة ومراجعة  تامٌن   المادة

 د/بوسً حمدي & د/محمد الركاٌبً د/منً البٌلً   عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري   المكان

 االحد
   محاسبة ضرٌبٌة  اقتصاد دولً  المادة

   د/حازم محفوظ أ.د/هشام عماره & د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

   (3مدرج ) (3)مدرج  المكان

 الخميس
 مواد وامداد مبادئ محاسبة ادارٌة  ادارة الموارد بشرٌة  المادة

 د/محمد فوزي أ.د/عالء البتانونً  د/حسٌن مصٌلحً عضو هٌئة التدرٌس

 (1مدرج ) (1مدرج )  القاعة الكبري المكان
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        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

  شعبة االدارة ( الفرقة الثالثة )

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
 رقابة ومراجعة  تامٌن   المادة

 د/بوسً حمدي & د/محمد الركاٌبً د/منً البٌلً   عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري   المكان

 االحد
   تخطٌط ومراقبة انتاج اقتصاد دولً  المادة

   د/ محمد مصطفًد/علً الكالف &  أ.د/هشام عماره & د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

   (602قاعة ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
 مواد وامداد مبادئ محاسبة ادارٌة  ادارة الموارد بشرٌة  المادة

 د/محمد فوزي أ.د/عالء البتانونً  د/حسٌن مصٌلحً عضو هٌئة التدرٌس

 (1مدرج ) (1مدرج )  القاعة الكبري المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

  الفرقة الثالثة ) شعبة االقتصاد (

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
  اقتصاد رٌاضً  تنظٌمات اقتصادٌة دولٌة اقتصاد دولً  المادة

  د/راضً السٌد أ.د/هشام عماره أ.د/هشام عماره & د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

  (601قاعة ) (601قاعة ) (3مدرج ) المكان

 االثنين
   نظم ضرٌبٌة  اقتصادٌات العمل  المادة

   د/عبٌر ابو المجد د/اٌمان جمال الدٌن عضو هٌئة التدرٌس

   (601قاعة ) (601قاعة ) المكان

 الخميس
 نظم سٌاسٌة مقارنة مبادئ محاسبة ادارٌة   المادة

 د/نادٌة هنٌدي أ.د/عالء البتانونً   هٌئة التدرٌسعضو 

 (503قاعة ) (1مدرج )   المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 

  الفرقة الثالثة ) شعبة العلوم السٌاسٌة (

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
   محاسبة حكومٌة وقومٌة نظام سٌاسً مصري المادة

   د/محمد الغول د/اٌهاب عٌاد التدرٌس عضو هٌئة

   (602قاعة ) (602قاعة ) المكان

 االحد
    اقتصاد دولً  المادة

    أ.د/هشام عماره & د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

    (3مدرج ) المكان

 االثنين
 نظرٌة عامة للعالقات الدولٌة منظمات دولٌة  نظم ضرٌبٌة   المادة

 د/محمد الحمراوي د/محمد الحمراوي عبٌر ابو المجدد/  التدرٌسعضو هٌئة 

 (601قاعة ) (601قاعة ) (601قاعة )  المكان

 الخميس
    ادارة الموارد بشرٌة  المادة

    د/حسٌن مصٌلحً عضو هٌئة التدرٌس

    القاعة الكبري المكان
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        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

  (الدراسات المالٌة والجمركٌةالفرقة الثالثة ) شعبة 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
 رقابة ومراجعة  تامٌن   المادة

 د/بوسً حمدي & د/محمد الركاٌبً د/منً البٌلً   عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري   المكان

 االحد
    اقتصاد دولً  المادة

    أ.د/هشام عماره & د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

    (3مدرج ) المكان

 الخميس
 دراسة جدوي اقتصادٌة  (1سٌاسات مالٌة ) (2نظم ضرٌبٌة ) ادارة الموارد بشرٌة  المادة

 د/عاطف ولٌم د/اٌمان سوسه د/عبٌر ابو المجد د/حسٌن مصٌلحً عضو هٌئة التدرٌس

 (604قاعة ) (604) قاعة (604قاعة ) القاعة الكبري المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 ) شعبة محاسبة ( الرابعةالفرقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
  محاسبة مالٌة متقدمة محاسبة ضرٌبٌة بحوث العملٌات فً المحاسبة المادة

  د/محمد الحوشً الركاٌبًد/بوسً حمدي & د/محمد  د/محمد الغول عضو هٌئة التدرٌس

  (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 االحد
   (2محاسبة تكالٌف ) (2مراجعة ) المادة

   أ.د/فاٌزة عبٌد هللا د/حازم محفوظ & د/ابراهٌم شرف عضو هٌئة التدرٌس

   القاعة الكبري القاعة الكبري المكان

 الخميس
   ادارة استراتٌجٌة استثمار المادة

   د/حسٌن مصٌلحً د/وسام محسن عضو هٌئة التدرٌس

   (2مدرج ) (2مدرج ) المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 

  الفرقة الرابعة ) شعبة االدارة (

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
  تخطٌط وتنمٌة موارد بشرٌة  مراجعة  المادة

  مصطفًد/علً الكالف & د/ محمد   د/محمد الركاٌبً عضو هٌئة التدرٌس

  (603قاعة )  (603قاعة ) المكان

 االثنين
   تروٌج واعالن  المادة

   د/محمد فوزي  عضو هٌئة التدرٌس

   (603قاعة )  المكان

 الثالثاء
  محاسبة تكالٌف  دراسة جدوي وتقٌٌم المشروعات المادة

  د/السٌد الحناوي & د/محمد الغول  د/السٌدة كمال عضو هٌئة التدرٌس

  (603قاعة )  (603قاعة ) المكان

 الخميس
   ادارة استراتٌجٌة استثمار المادة

   د/حسٌن مصٌلحً د/وسام محسن عضو هٌئة التدرٌس

   (2مدرج ) (2مدرج ) المكان
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 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

  الفرقة الرابعة ) شعبة االقتصاد (

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
   تخطٌط وسٌاسات اقتصادٌة اقتصاد قٌاسً المادة

   د/اٌمان جمال الدٌن د/خالد رحومه عضو هٌئة التدرٌس

   (604قاعة ) (604قاعة ) المكان

 الثالثاء
 مشاكل االقتصاد المصري محاسبة تكالٌف نظرٌة اقتصادٌة جزئٌة  دراسة جدوي وتقٌٌم المشروعات المادة

 د/رشا قطب  د/السٌد الحناوي & د/محمد الغول د/السٌدة كمال د/السٌدة كمال عضو هٌئة التدرٌس

 (604قاعة ) (603قاعة ) (604قاعة ) (603قاعة ) المكان

 الخميس
    نظام مالً اسالمً  المادة

    د/عبٌر ابو المجد عضو هٌئة التدرٌس

    (604قاعة ) المكان



 جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة العربيةكلية التجارة                                                                                

        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

  الفرقة الرابعة ) شعبة العلوم السٌاسٌة (

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت
  الجغرافٌا السٌاسٌة علم االجتماع السٌاسً  المادة

  د/اٌهاب عٌاد د/اٌهاب عٌاد  عضو هٌئة التدرٌس

  (603قاعة ) (603قاعة )  المكان

 االحد
    اسواق ومنظمات مالٌة المادة

    د/علً الكالف & د/ محمد مصطفً عضو هٌئة التدرٌس

    (602قاعة ) المكان

 االثنين
 الراي العام واالعالم النظرٌة السٌاسٌة   المادة

 د/نادٌة هنٌدي أ.د/حسن الظاهر   عضو هٌئة التدرٌس

 (602قاعة ) (602قاعة )   المكان

 الثالثاء
 سٌاسات عربٌة مشكالت سٌاسٌة دولٌة   المادة

 د/نادٌة هنٌدي د/محمد الحمراوي   عضو هٌئة التدرٌس

 (602قاعة ) (602قاعة )   المكان



 جدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة العربيةكلية التجارة                                                                                

        م  8102/ 8102للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال                                                               

 عميد الكلية            لجنة اعداد الجداول   لجنة اعداد الجداول            

 أ/                                                                                                  د /             

 أ.د/ عالء محمد البتانونى         د /                                                                                                                 

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

 المبدئالجدول  شعبة اللغة العربية 

 

 

  (الدراسات المالٌة والجمركٌةالفرقة الرابعة ) شعبة 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االحد
   (2محاسبة ضرٌبٌة ) اسواق ومنظمات مالٌة المادة

   د/ٌاسر عبد هللا & د/محمد الركاٌبً د/علً الكالف & د/ محمد مصطفً عضو هٌئة التدرٌس

   (603قاعة ) (602قاعة ) المكان

 الثالثاء
  محاسبة تكالٌف   المادة

  د/محمد الغول د/السٌد الحناوي &   عضو هٌئة التدرٌس

  (603قاعة )   المكان

 الخميس
 نظم جمركٌة  اقتصادٌات الخدمات  مالٌة دولٌة  نظام مالً اسالمً  المادة

 د/اٌمان سوسه د/عاطف ولٌم د/اٌمان سوسه د/عبٌر ابو المجد عضو هٌئة التدرٌس

 (603قاعة ) (603قاعة ) (601قاعة ) (604قاعة ) المكان




