
 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 ىالفزقخ االول

 الجٍبن الٍىم
 الفتــــــــــــــزح

 المجمىعبد
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 السبت

  (2قبوىن ) (2مجبدئ محبسجخ ) محبسجخ وحبست الً  المبدح
 المجمىعخ ) أ ( 

 اوتظبم
  د/والء عزاقٍت د/دالٍب المدثىلً & د/محمد حجٍجه د/عصبم حمدي  عضى هٍئخ التدرٌس

  (1مدرج ) (1مدرج ) (1مدرج ) المكبن

 (2قبوىن )  محبسجخ وحبست الً  (2مجبدئ محبسجخ ) المبدح
 المجمىعخ ) ة (

 اوتسبة 
 د/والء عزاقٍت  د/عصبم حمدي  د/دالٍب المدثىلً & د/محمد حجٍجه عضى هٍئخ التدرٌس

 (1مدرج )  (2مدرج ) (2مدرج ) المكبن

 (2مجبدئ محبسجخ ) محبسجخ وحبست الً  (2قبوىن )  المبدح

 د/دالٍب المدثىلً & د/محمد حجٍجه د/عصبم حمدي  د/والء عزاقٍت  عضى هٍئخ التدرٌس المجمىعخ ) ج ( 

 (101قبعخ ) (101قبعخ ) (101قبعخ )  المكبن

 الثالثاء

  مجبدئ االدارح (2رٌبضخ ) اقتصبدٌبد المىارد والجٍئخ المبدح
 المجمىعخ ) أ ( 

 اوتظبم
  د/علً الكالف د/مبجدح حجبج د/اٌمبن جمبل الدٌه & د/رشب قطت عضى هٍئخ التدرٌس

  (1مدرج ) (1مدرج ) (1مدرج ) المكبن

  اقتصبدٌبد المىارد والجٍئخ مجبدئ االدارح (2رٌبضخ ) المبدح
 المجمىعخ ) ة (

 اوتسبة 
  د/اٌمبن جمبل الدٌه & د/رشب قطت د/علً الكالف د/مبجدح حجبج عضى هٍئخ التدرٌس

  (2مدرج ) (2مدرج ) (2مدرج ) المكبن

 مجبدئ االدارح (2رٌبضخ ) اقتصبدٌبد المىارد والجٍئخ  المبدح

 د/علً الكالف د/مبجدح حجبج د/رشب قطتد/اٌمبن جمبل الدٌه &   عضى هٍئخ التدرٌس المجمىعخ ) ج ( 

 (101قبعخ ) (101قبعخ ) (101قبعخ )  المكبن

 الخميس

   (2لغخ اجىجٍخ ) مجبدئ االقتصبد الكلً  المبدح
 المجمىعخ ) أ ( 

 اوتظبم
   د/سىبء الشىثكً د/راضً السٍد & د/رشب قطت  عضى هٍئخ التدرٌس

   (1مدرج ) (1مدرج ) المكبن

 (2لغخ اجىجٍخ ) مجبدئ االقتصبد الكلً    المبدح
 المجمىعخ ) ة (

 اوتسبة 
 د/سىبء الشىثكً د/راضً السٍد & د/رشب قطت    عضى هٍئخ التدرٌس

 (2مدرج ) (2مدرج )   المكبن

 مجبدئ االقتصبد الكلً  (2لغخ اجىجٍخ )   المبدح

 د/راضً السٍد & د/رشب قطت  الشىثكًد/سىبء    عضى هٍئخ التدرٌس المجمىعخ ) ج ( 

 (101قبعخ ) (101قبعخ )   المكبن



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الفرقة الثانٌة

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

 المجموعات
2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 االحد

 

 تسوٌق استدالل احصائً وتنبؤ   المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/وسام محسن د/ماجدة حجاج   التدرٌسعضو هٌئة 

 (0مدرج ) (0مدرج )   المكان

 المجموعة ) ب (  استدالل احصائً وتنبؤ تسوٌق   المادة

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

 (8مدرج ) (8مدرج )   المكان

 االثنين

 (8مالٌة عامة ) مقدمة فً نظم المعلومات المحاسبٌة مدخل علوم سٌاسٌة  (8محاسبة متوسطة ) المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
 د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه د/دالٌا المدبولً & د/ عصام حمدي أ.د/حسن الظاهر د/محمد حبٌبه عضو هٌئة التدرٌس

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

 المجموعة ) ب (  مقدمة فً نظم المعلومات المحاسبٌة (8مالٌة عامة ) (8محاسبة متوسطة ) مدخل علوم سٌاسٌة  المادة

 انتساب 
 د/دالٌا المدبولً & د/ عصام حمدي د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه د/محمد حبٌبه أ.د/حسن الظاهر عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري القاعة الكبري القاعة الكبري المكان

 االربعاء

   (8لغة اجنبٌة) نظرٌة اقتصادٌة جزئٌة المادة
االمجموعة ) أ ( 

 انتظام 
   د/سناء الشوبكً د/خالد رحومه & د/رشا قطب عضو هٌئة التدرٌس

   (0مدرج ) (0مدرج ) المكان

 المجموعة ) ب (    نظرٌة اقتصادٌة جزئٌة (8لغة اجنبٌة) المادة

 انتساب 
   د/خالد رحومه & د/رشا قطب د/سناء الشوبكً عضو هٌئة التدرٌس

   (8مدرج ) (8مدرج ) المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

 الفرقة الثالثة ) شعبة محاسبة (

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 السبت
   تامٌن مبادئ الرقابة والمراجعة المادة

   د/منً البٌلً د/السٌد الحناوي عضو هٌئة التدرٌس

   القاعة الكبري القاعة الكبري المكان

 االربعاء
  مبادئ المحاسبة الضرٌبٌة ادارة مواد وامداد مبادئ المحاسبة االدارٌة المادة

  د/دالٌا المدبولً د/وسام محسن أ.د/فاٌزة عبٌد هللا عضو هٌئة التدرٌس

  القاعة الكبري  (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
 ادارة الموارد البشرٌة اقتصادٌات دولٌة   المادة

 د/علً الكالف د/اٌمان جمال الدٌن & د/السٌدة كمال    عضو هٌئة التدرٌس

 (3مدرج ) (3مدرج )   المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

  الفرقة الثالثة ) شعبة االدارة (

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 السبت
   تامٌن مبادئ الرقابة والمراجعة المادة

   د/منً البٌلً د/السٌد الحناوي عضو هٌئة التدرٌس

   القاعة الكبري القاعة الكبري المكان

 االربعاء
   ادارة مواد وامداد مبادئ المحاسبة االدارٌة المادة

   د/وسام محسن أ.د/فاٌزة عبٌد هللا التدرٌس عضو هٌئة

   (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
 ادارة الموارد البشرٌة اقتصادٌات دولٌة تخطٌط ومراقبة انتاج  المادة

 د/علً الكالف د/اٌمان جمال الدٌن & د/السٌدة كمال  د/علً الكالف  عضو هٌئة التدرٌس

 (3مدرج ) (3)مدرج  (513قاعة )  المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

  الفرقة الثالثة ) شعبة االقتصاد (

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 االثنين
 نظم سٌاسٌة مقارنة  تنظٌمات اقتصادٌة دولٌة ظم ضرٌبٌةن المادة

 أ.د/حسن الظاهر  د/خالد رحومه د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه عضو هٌئة التدرٌس

 (510قاعة )  (510قاعة ) (510قاعة ) المكان

 االربعاء
   اقتصادٌات العمل  مبادئ المحاسبة االدارٌة المادة

   د/اٌمان جمال الدٌن  أ.د/فاٌزة عبٌد هللا عضو هٌئة التدرٌس

   (510قاعة ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
  اقتصادٌات دولٌة اقتصاد رٌاضً   المادة

  د/اٌمان جمال الدٌن & د/السٌدة كمال  د/راضً السٌد  عضو هٌئة التدرٌس

  (3مدرج ) (510قاعة )  المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

 ) شعبة محاسبة ( الرابعةالفرقة 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 السبت
 فً المحاسبةبحوث العملٌات  محاسبة مالٌة متقدمة   المادة

 د/محمد الغول & د/عصام حمدي د/محمد حبٌبه   عضو هٌئة التدرٌس

 (8مدرج ) (8مدرج )   المكان

 االربعاء
  (8محاسبة تكالٌف ) ادارة استراتٌجٌة محاسبة ضرٌبٌة المادة

  أ.د/فاٌزة عبٌد هللا د/علً الكالف د/دالٌا المدبولً عضو هٌئة التدرٌس

  (3مدرج ) القاعة الكبري الكبريالقاعة  المكان

 الخميس
 (8مراجعة ) استثمار   المادة

 د/اٌمن ٌوسف & د/محمد زٌتون د/وسام محسن   عضو هٌئة التدرٌس

 القاعة الكبري القاعة الكبري   المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

 

  الفرقة الرابعة ) شعبة االدارة (

 

 

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 االربعاء
 محاسبة تكالٌف   ادارة استراتٌجٌة تخطٌط وتنمٌة موارد المادة

 أ.د/فاٌزة عبٌد هللا  د/علً الكالف د/علً الكالف عضو هٌئة التدرٌس

 (218قاعة )  القاعة الكبري (218قاعة ) المكان

 الخميس
 مراجعة  استثمار تروٌج واعالن  دراسة جدوي وتقٌٌم مشروعات المادة

 د/اٌمن ٌوسف & د/محمد زٌتون د/وسام محسن د/وسام محسن د/السٌدة كمال عضو هٌئة التدرٌس

 (218قاعة ) القاعة الكبري (218قاعة ) (218قاعة ) المكان



 
 كلٌة التجارة        

 (English Departmentجدول المحاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة )

 م  8102/8102للعام الجامعى  ثانًالفصل الدراسى ال

 عميذ الكلية            لجنة اعذاد الجذاول   لجنة اعذاد الجذاول            

 أ.د/ عالء البتانونى  أ/                                                                                                      د /             

 

      

 ٌزاعى ان هىبك مىاد طجقب لالئحخ الداخلٍخ للكلٍخ مدتهب سبعتبن لذلل تعتجز السبعخ الثبلثخ فزاغ 

 مبذئالجذول ال شعبة اللغة االنجليزية 

  الفرقة الرابعة ) شعبة االقتصاد (

 

 

 

 

 

 البٌان الٌوم
 الفتــــــــــــــرة

2 – 00 00 – 8 8 – 5 5 – 2 

 الثالثاء
  اقتصاد قٌاسً  مشاكل االقتصاد المصري نظام مالً اسالمً  المادة

  د/خالد رحومه د/راضً السٌد د/عبٌر ابو المجد & د/اٌمان سوسه عضو هٌئة التدرٌس

  (518قاعة ) (518قاعة ) (518قاعة ) المكان

 االربعاء
 محاسبة تكالٌف  تخطٌط وسٌاسٌات اقتصادٌة    المادة

 أ.د/فاٌزة عبٌد هللا د/اٌمان جمال الدٌن   هٌئة التدرٌس عضو

 (218قاعة ) (218قاعة )   المكان

 الخميس
   نظرٌة اقتصادٌة اقتصادٌة  دراسة جدوي وتقٌٌم مشروعات المادة

   د/السٌدة كمال د/السٌدة كمال عضو هٌئة التدرٌس

   (213قاعة ) (218قاعة ) المكان




