
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر

  المجموعات
وفقا لمواعید 

شھر 
  رمضان

٨ – ٥  

  مبادئ اقتصاد كلى

A  

انتماء 
  ومواطنھ

  رشا قطب/ د
  حنان عبد الخالق/ د

محمد /د
  الحمراوى

 ) ١( مدرج 

  )٢(مبادئ محاسبة 

  
B 

  ٤ -  ٣من 

  دالیا المدبولى ،/ د
  محمد حبیبھ/ د

  )أ(مدرج 

 )٤٠١( قاعة 

  مبادئ ادارة

C 

انتماء 
  ومواطنھ

محمد  /د  وسام محسن/د
  الحمراوى

 ) ٣( مدرج 

  ) ٢(قانون 

D 

  ٥ -  ٤من 

  )أ(مدرج   والء عراقیب/ د

 )٥٠١(قاعة 

اقتصادیات الموارد 
  والبیئة

A  

 

  رشا قطب، /د
  حنان عبدالخالق/ د

  

   ) ١ (مدرج 

المحاسبة والحاسبات 
  اآللیة

  
B 

  

  عصام حمدى، / د
  سمر زقزوق/ د

  

   )٤٠١( قاعة 

  )٢(لغة اجنبیة 

C 

 

  سناء الشوبكى/ د
  

   ) ٣( مدرج 

  )٢(ریاضة 

D 

 

  ماجدة حجاج/ د.أ
  

   )٥٠١(قاعة 

  عمید الكلیة    

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشراألسبوع ( األولى

  الفترة

٥ – ٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨  

  مبادئ ادارة  ) ٢(قانون 
مبادئ محاسبة 

)٢(  
مبادئ اقتصاد كلى

  وسام محسن/د  والء عراقیب
دالیا المدبولى / د

د  محمد حبیبھ/ ،د

 ) ١( مدرج  ) ١( مدرج   ) ١( مدرج 

  ) ٢(قانون   مبادئ ادارة
مبادئ اقتصاد 

  كلى
مبادئ محاسبة 

  والء عراقیب/ د  وسام محسن
  رشا قطب/ د
حنان عبد / د

  الخالق

 )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة 

  ) ٢(قانون   مبادئ اقتصاد كلى  )٢(مبادئ محاسبة 

/ دالیا المدبولى ،د
  محمد حبیبھ

  رشا قطب/ د
  حنان عبد الخالق/ د

  والء عراقیب/ د

 ) ٣( مدرج  ) ٣( مدرج  ) ٣( مدرج 

  مبادئ ادارة  )٢(مبادئ محاسبة   مبادئ اقتصاد كلى

  رشا قطب
  حنان عبد الخالق

  دالیا المدبولى ،/ د
  محمد حبیبھ/ د

  وسام محسن/د

 )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة 

المحاسبة 
  والحاسبات اآللیة

  )٢(لغة أجنبیة   )٢(ریاضة 
اقتصادیات الموارد 

  عصام حمدى،
  سمر زقزوق

  سناء الشوبكى/ د  ماجدة حجاج/ د.أ
د

 ) ١( مدرج  ) ١( مدرج  ) ١( مدرج 

اقتصادیات الموارد 
  والبیئة

  )٢(ریاضة   )٢(لغة أجنبیة 
المحاسبة والحاسبات 

/ رشا قطب، د
  حنان عبدالخالق

  ماجدة حجاج/ د.أ  سناء الشوبكى/ د

 )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة 

  )٢(ریاضة 
المحاسبة 

  والحاسبات اآللیة
اقتصادیات 

  الموارد والبیئة

  ماجدة حجاج
  عصام حمدى، / د
  سمر زقزوق/ د

/ رشا قطب، د/د
  حنان عبدالخالق

 ) ٣( مدرج  ) ٣( مدرج  ) ٣( مدرج 

  )٢(لغة أجنبیة 
اقتصادیات الموارد 

  والبیئة
المحاسبة 

  والحاسبات اآللیة

  سناء الشوبكى
  رشا قطب، /د

  حنان عبدالخالق/ د
عصام حمدى، / د
  سمر زقزوق/ د

 )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة 

              الجداول 

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

األولىالفرقــــــــة 

  البیان  الیوم
٨

  السبت 
  

قانون   المادة

القائم 
  بالتدریس

والء عراقیب/ د

مدرج   المكان

مبادئ ادارة  المادة

القائم 
  بالتدریس

وسام محسن/د

قاعة   المكان

مبادئ محاسبة   المادة

القائم 
  بالتدریس

دالیا المدبولى ،د/ د
محمد حبیبھ

مدرج   المكان

مبادئ اقتصاد كلى  المادة

القائم 
  بالتدریس

رشا قطب/ د
حنان عبد الخالق/ د

قاعة   المكان

  الثالثاء

  المادة
المحاسبة 

والحاسبات اآللیة

القائم 
  بالتدریس

عصام حمدى،/ د
سمر زقزوق/ د 

مدرج   المكان

  المادة
اقتصادیات الموارد 

والبیئة

القائم 
  بالتدریس

رشا قطب، د/د
حنان عبدالخالق

قاعة   المكان

ریاضة   المادة

القائم 
  بالتدریس

ماجدة حجاج/ د.أ

مدرج   المكان

لغة أجنبیة   المادة

القائم 
  بالتدریس

سناء الشوبكى/ د

قاعة   المكان

الجداول  إعداد



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر

  المجموعات
وفقا لمواعید 
   ٨ – ٥  شھر رمضان

  )٢(لغة أجنبیة 

A  

 

  سناء الشبكي / د
  

   ) ٢( مدرج 

نظریة اقتصادیة 
  جزئیة

  
B 

  

إیمان جمال / د
  الدین

  خالد رحومة/ د

  

   ) ٦٠١(قاعة  

نظم ومعلومات 
  محاسبیة

C 

 

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

  

   القاعة الكبرى

  )٢(مالیة عامة 

D 

 

  عبیر ابو المجد/ د
  ایمان سوسة/ د

  

   ) ٥٠٣( قاعة 

استدالل إحصائي 
  وتنبؤ

A  

انتماء 
  ومواطنھ

محمد  /د  مصطفى سالم/ د
  الحمراوى

 ) ٢( مدرج 

مدخل علوم 
  سیاسیة

  
B 

  ٤ -٣من 

  )٢(مدرج   أشرف عبدهللا/ د

 ) ٦٠١(قاعة  

محاسبة متوسطة 
)٢(  

C 

انتماء 
  ومواطنھ

  محمد الذھبى، / د
 جیھان محمد/ د

محمد  /د
  الحمراوى

 القاعة الكبرى

  تسویق

D 

  ٥ -٤من 

  )٢(مدرج   محمود فوزى/ د

 ) ٥٠٣( قاعة 

  عمید الكلیة  

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر(  الفــــــــــرقة الثانیة
  الفترة 

 – ٥ – ٢   ٢ – ١١  ١١  

نظم ومعلومات 
  محاسبیة

  )٢(عامة مالیة 
نظریة اقتصادیة 

  جزئیة

ابتسام فھمى 
  رضا العزب

  عبیر أبو المجد/ د
  إیمان سوسة/ د

  إیمان جمال الدین/ د
  خالد رحومة/ د

 ) ٢( مدرج  ) ٢( مدرج   ) ٢( مدرج 

  )٢(مالیة عامة 
نظم ومعلومات 

  محاسبیة
  )٢(لغة أجنبیة 

  عبیر أبو المجد
  إیمان سوسة

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

  سناء الشبكي / د

 ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(قاعة  

نظریة اقتصادیة 
  جزئیة

  )٢(مالیة عامة   )٢(لغة أجنبیة 

إیمان جمال 
  الدین

  خالد رحومة
  سناء الشبكي / د

  عبیر أبو المجد/ د
  إیمان سوسة/ د

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى  القاعة الكبرى

  )٢(لغة اجنبیة 
نظریة اقتصادیة 

  جزئیة
نظم ومعلومات 

  محاسبیة

  سناء الشبكي 
  إیمان جمال الدین/ د

  خالد رحومة/ د
ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

 ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة 

مدخل علوم 
  سیاسیة

  )٢(محاسبة متوسطة   تسویق

  محمود فوزى/ د  أشرف عبدهللا
  محمد الذھبى، / د
  جیھان محمد/ د

 ) ٢( مدرج  ) ٢( مدرج  ) ٢( مدرج 

  )٢(محاسبة متوسطة   تسویق
استدالل إحصائي 

  وتنبؤ

  محمود فوزى
  محمد الذھبى،/ د
  جیھان محمد/ د 

  مصطفى سالم/ د

 ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(قاعة  

استدالل إحصائي 
  وتنبؤ

 تسویق  مدخل علوم سیاسیة

  أشرف عبدهللا/ د  مصطفى سالم
 محمود فوزى/ د

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى

محاسبة متوسطة 
)٢(  

استدالل إحصائي 
  وتنبؤ

  مدخل علوم سیاسیة

  محمد الذھبى،
  جیھان محمد

  أشرف عبدهللا/ د  مصطفى سالم/ د

 ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة 

          الجداول  إعداد

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

الفــــــــــرقة الثانیة

 ٨  البیان  الیوم

  السبت

  المادة
نظم ومعلومات 

محاسبیة

القائم 
  بالتدریس

ابتسام فھمى / ،د
رضا العزب/د

مدرج   المكان

مالیة عامة   المادة

القائم 
  بالتدریس

عبیر أبو المجد/ د
إیمان سوسة/ د

قاعة    المكان 

  المادة
نظریة اقتصادیة 

جزئیة

القائم 
  بالتدریس

إیمان جمال / د
الدین

خالد رحومة/ د

القاعة الكبرى  المكان

لغة اجنبیة   المادة

القائم 
  بالتدریس

سناء الشبكي / د

قاعة   المكان

  الثالثاء

  المادة
مدخل علوم 

سیاسیة

القائم 
  بالتدریس

أشرف عبدهللا/ د

مدرج   المكان

تسویق  المادة

القائم 
  بالتدریس

محمود فوزى/ د

قاعة    المكان

  المادة
استدالل إحصائي 

وتنبؤ

القائم 
  بالتدریس

مصطفى سالم/ د

القاعة الكبرى  المكان

  المادة
محاسبة متوسطة 

القائم 
  بالتدریس

محمد الذھبى،/ د
جیھان محمد/ د 

قاعة   المكان



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر

  المجموعات
وفقا لمواعید 
   ٨ – ٥  شھر رمضان

مبادئ محاسبة 
  اداریة

A  

 

  فایزة عبیدهللا / د
  سمر زقزوق/ د 

  

    )٣(مدرج 

مبادئ محاسبة 
  ضریبیة

  
B 

  

  مى الشریف/ د
  

   )٦٠٣( قاعة 

  تامین

C 

 

  منى البیلي/ د
  

    ) ٥٠٤( قاعة 

  

A  

انتماء 
  ومواطنھ

أشرف  /د.أ  
  عبدهللا

  

  
  
B 

 

 -١.٣٠من 
٢.٣٠  

  )٣(مدرج   

  

  

C 

انتماء 
  ومواطنھ

أشرف  /د.أ  
  عبدهللا

  

  
  

 -٢.٣٠من 
٣.٣٠  

  )٣(مدرج     
    +  C  الشعب  

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر( الفرقة الثالثة شعبة محاسبة

  الفترة 

٥ – ٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨  

  ادارة مواد وامداد  تامین
مبادئ محاسبة 

  ضریبیة

  مى الشریف/ د  وسام محسن/د  منى البیلي/ 

  )٣(مدرج   )٣(مدرج   )٣(مدرج 

  تامین  إدارة مواد وإمداد
مبادئ محاسبة 

  إداریة

  منى البیلي/ د  وسام محسن/
  فایزة عبیدهللا / د
  سمر زقزوق/ د 

 )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة 

مبادئ محاسبة 
  ضریبیة

مبادئ محاسبة 
  إداریة

  ادارة مواد وامداد

  مى الشریف/ 
  فایزة عبیدهللا ، / د

 سمر زقزوق/ د
  وسام محسن/د

  ) ٥٠٤( قاعة   ) ٥٠٤( قاعة   ) ٥٠٤( قاعة 

مبادئ رقابة 
  ومراجعة

  اقتصادیات دولیة  بشریةادارة موارد 

  محمد حبیبة، / 
  عصام حمدى/ 

  محمود فوزى/ د
  خالد رحومة/ د
  السیدة كمال/ د

  )٣( مدرج   )٣( مدرج   )٣( مدرج 

  اقتصادیات دولیة  ادارة موارد بشریة
مبادئ رقابة 

  ومراجعة

  محمود فوزى
  خالد رحومة/ د
  السیدة كمال/ د

  محمد حبیبة، / د
  عصام حمدى/ د

 )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة 

  اقتصادیات دولیة
مبادئ رقابة 

  ومراجعة
  ادارة موارد بشریة

  خالد رحومة/ 
  السیدة كمال/ 

  محمد حبیبة، / د
 عصام حمدى/ د

  محمود فوزى/ د

  ) ٥٠٤( قاعة   ) ٥٠٤( قاعة   ) ٥٠٤( قاعة 

      

      

      

  عمید الكلیة         

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

الفرقة الثالثة شعبة محاسبة

  البیان  الیوم

حد
أل
ا

  

  المادة

القائم 
  بالتدریس

/ د

  المكان

إدارة مواد وإمداد  المادة

القائم 
  بالتدریس

/د

قاعة   المكان 

  المادة
مبادئ محاسبة 

القائم 
  بالتدریس

/ د

قاعة   المكان

اء
بع

ألر
ا

  

  المادة
مبادئ رقابة 

القائم 
  بالتدریس

/ د
/ د

مدرج   المكان

ادارة موارد بشریة  المادة

القائم 
  بالتدریس

محمود فوزى/ د

قاعة   المكان

اقتصادیات دولیة  المادة

 القائم
  بالتدریس

/ د
/ د

قاعة   المكان

  
  

    

    

  

    اعداد الجداول 

  

  



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر

  المجموعات
وفقا لمواعید 
   ٨ – ٥  شھر رمضان

  )٢(مراجعة 

A  

 

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

  

   القاعة الكبرى

  ادارة استراتیجیة

  
B 

  

 محمود فوزى/ 
  

   )٦٠٢(قاعة 

بحوث وعملیات فى 
  المحاسبة

C 

 

  محمد حبیبھ/ د
  عصام حمدى/ د 

  مى الشریف/ د

  

    )٤٠٤(قاعة 

  

A  

انتماء 
  ومواطنھ

  
  

  
أشرف  /د.أ

  عبدهللا

  

  
B 

 -١.٣٠من 
٢.٣٠  

القاعة   
  الكبرى

    

  

C 

انتماء 
  ومواطنھ

أشرف  /د.أ  
  عبدهللا

  

  
  

 -١.٣٠من 
٢.٣٠  

  
  

القاعة 
  الكبرى

    + C الشعب  
    

  عمید الكلیة  

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األسبوع األول ، الثالث، الخامس ، السابع، التاسع ، الحادى عشر( الرابعة شعبة محاسبة

  الفترة 

٥ – ٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨  

بحوث وعملیات فى 
  المحاسبة

محاسبة تكالیف 
)٢(  

  إدارة استراتیجیة

  محمد حبیبھ، 
  عصام حمدى،
  مى الشریف

  محمود فوزى/ د  فایزة عبیدهللا/ د

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى  القاعة الكبرى 

  )٢(محاسبة تكالیف 
بحوث وعملیات 

  فى المحاسبة
  )٢(مراجعة 

  فایزة عبیدهللا
  محمد حبیبھ / د
  عصام حمدى/ د
  مى الشریف/ د

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

/ د

 )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة 

  )٢(مراجعة   إدارة استراتیجیة
تكالیف محاسبة 
)٢(  

بحوث وعملیات فى 

  محمود فوزى
ابتسام فھمى / ،د
   رضا العزب/د

  فایزة عبیدهللا/ د

  )٤٠٤(قاعة   )٤٠٤(قاعة   )٤٠٤(قاعة 

  استثمار  محاسبة ضریبیة   محاسبة مالیة متقدمة

  محمد الذھبى
  جیھان محمد

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

  وسام محسن/د

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى

  استثمار
محاسبة مالیة 

  متقدمة
  محاسبة ضریبیة 

  وسام محسن
  محمد الذھبى/ د
  جیھان محمد/ د

ابتسام فھمى / ،د
  رضا العزب/د

 )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة 

  استثمار  محاسبة ضریبیة 
محاسبة مالیة 

  متقدمة

ابتسام فھمى 
 رضا العزب

  وسام محسن/د
  محمد الذھبى/ د
  جیھان محمد/ د

  )٤٠٤(قاعة   )٤٠٤(قاعة   )٤٠٤(قاعة 

      

      

      

      

          الجداول  إعداد

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

الرابعة شعبة محاسبةالفرقة 

٨  البیان  الیوم

ثنی
ال
ا

ـــ
ـــ

ــ
ن

  

  المادة
بحوث وعملیات فى 

المحاسبة

القائم 
  بالتدریس

محمد حبیبھ، / د
عصام حمدى،/ د

مى الشریف/ د

القاعة الكبرى   المكان

محاسبة تكالیف   المادة

القائم 
  بالتدریس

فایزة عبیدهللا/ د

قاعة   المكان 

إدارة استراتیجیة  المادة

القائم 
  بالتدریس

محمود فوزى/ د

قاعة   المكان

س
می

خ
ال

  

محاسبة مالیة متقدمة  المادة

القائم 
  بالتدریس

محمد الذھبى/ د
جیھان محمد/ د

  المكان
القاعة الكبرى

استثمار  المادة

القائم 
  بالتدریس

وسام محسن/د

قاعة   المكان

محاسبة ضریبیة   المادة

القائم 
  بالتدریس

ابتسام فھمى  /،د
رضا العزب/د

قاعة   المكان

  
  

  
  

    

    

  



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )الثامن، العاشر ، الثانى عشراألسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

  )الثامن، العاشر ، الثانى عشراألسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  مبادئ محاسبة اداریة  تخطیط ومراقبة انتاج

  على الكالف / د
  فایزة عبیدهللا، / د
  سمر زقزوق/ د

 )٣(مدرج  )٢٠٤( قاعھ

    اقتصادیات دولیة 

  رحومةخالد / د
  السیدة كمال / د

  

  )٣(مدرج 

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  مبادئ محاسبة اداریة  ضریبیةنظم 

  إیمان سوسھ/ د
  فایزة عبیدهللا، / د
  سمر زقزوق/ د

 )٣(مدرج   )٥٠٣(قاعة 

  تنظیمات اقتصادیة دولیة  اقتصاد دولي

  خالد رحومة/ د
  السیدة كمال/ د

  خالد رحومة/ د

 )٥٠٣(قاعة   )٣(مدرج 

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،( اإلدارة

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،(الفرقة الثالثة شعبة االقتصاد

  عمید الكلیة         

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

تخطیط ومراقبة انتاج  ادارة مواد وامداد  تامین

  
  وسام محسن / د   منى البیلى / د

 )٣(مدرج  ) ٣(مدرج   

  ادارة الموارد بشریة  مبادئ رقابة ومراجعة

  
  محمد حبیبة / د
  عصام حمدى / د

  محمود فوزى/ د

 )٣(مدرج  )٣(مدرج   

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

  اقتصادیات العمل  

  
  إیمان جمال/ د  

  )٥٠٣(قاعة  

  اقتصاد ریاضى   نظم سیاسیة مقارنة

  
  راضى السید/د  عبد هللا اشرف/د

 )٥٠٣(قاعة   )٥٠٣(قاعة 

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

اإلدارةالفرقة الثالثة شعبة 

  

الفرقة الثالثة شعبة االقتصاد

  

  

  

    إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )الدراسات المالیة والجمركیة

  )العاشر ، الثانى عشر

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  )١(سیاسات مالیة   )٢(نظم ضریبیة 

  عبیر ابوالمجد/ د
  سمیر مرعى/ د

  سمیر مرعى/ د

 )٦٠٤(قاعة   )٦٠٤(قاعة 

    اقتصاد دولي

  خالد رحومة / د
  السیدة كمال / د

  

    )٣(مدرج 

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

الدراسات المالیة والجمركیةشعبة ( الفرقة الثالثة 

العاشر ، الثانى عشرالثامن، األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

  عمید الكلیة         

  
الفتــــــــــــــرة

٢ – ١١  ١١ – ٨  

  دراسة جدوي اقتصادیة  تامین  

  منى البیلى/ د  القائم بالتدریس
  عبیر ابو المجد/ د

  محمد فتیحھ/ د

  )٦٠٤(قاعة   )٣(مدرج   

  إدارة الموارد بشریة   مبادئ رقابة ومراجعة  

  القائم بالتدریس
  محمد حبیبة/ د
  عصام حمدى /د

  محمود فوزى / د

  )٣(مدرج  )٣(مدرج   

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،(

  

  

  

  

  

  

  

  

    إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  االربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )الثامن، العاشر ، الثانى عشراألسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

(  

  )الثامن، العاشر ، الثانى عشر

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  محاسبة تكالیف  إدارة إستراتیجیة

  فایزة عبید هللا/ د  محمود فوزى/ د

  )٤٠٣(قاعة   القاعة الكبرى 

  مراجعة  استثمار

  محمد الذھبى/ د  وسام محسن / د

 )٦٠٤(قاعة   القاعة الكبرى 

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

تخطیط وسیاسات 
  اقتصادیة

  محاسبة تكالیف

  فایزة عبیدهللا/ د  ایمان جمال الدین/ 

  )٤٠٣(قاعة   )٣٠٢(قاعة 

    اقتصاد قیاسي

    حنان عبدالخالق/ د

  )٤٠٣(قاعة 

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،(الفرقة الرابعة شعبة اإلدارة

  

  

)شعبة االقتصاد ( الفرقة الرابعة 

الثامن، العاشر ، الثانى عشراألسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

  عمید الكلیة         

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

دراسة جدوي وتقییم 
  المشروعات

إدارة إستراتیجیة  ترویج واعالن

  محمود فوزى/ د  السیده كمال / د  القائم بالتدریس

 )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة 

  
تخطیط وتنمیة موارد 

  بشریة

  محمود فوزى / د    القائم بالتدریس

 )٦٠٤(قاعة   

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

دراسة جدوي وتقییم 
  المشروعات

  نظام مالي اسالمي

  
  السیدة كمال/ د

  عبیر ابو المجد/ د
  سمیر مرعى/ د

/ د

 )٣٠٢(قاعة  )٣٠٢(قاعة 

  نظریة اقتصادیة جزئیة  مشاكل االقتصاد المصري

  
د  رشا قطب/ د  رشا قطب/ د

  )٤٠٣(قاعة   )٤٠٣(قاعة 

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

الفرقة الرابعة شعبة اإلدارة

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،(

  

  

  

    إعداد الجداول 

  

  

  البیان  الیوم

  االثنین
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  االثنین
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان



  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  م ٢٠٢١

   - :یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
٣-١.٣٠(   

 االنجلیزیة شعبة الدراسة باللغة 

  )والجمركیة

  )الثامن، العاشر ، الثانى عشر

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

    نظم جمركیة 

    محمد فتیحھ/ د

   )٤٠٣(قاعة 

  محاسبة تكالیف  )٢(محاسبة ضریبیة 

  فایزة عبیدهللا/ د  مى الشریف/ د

  )٤٠٣(قاعة  )٤٠٣(قاعة 

    
محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة جدول 

٢٠٢١/  ٢٠٢٠الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى 
                            )١.٣٠(، ) ١.٣٠-١٢(، ) ١٢-١٠.٣٠(، ) ١٠.٣٠-٩

 

  

والجمركیةالدراسات المالیة شعبة ( الفرقة الرابعة 

الثامن، العاشر ، الثانى عشراألسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،

  عمید الكلیة         

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

  أسواق ومنظمات مالیة مالیة دولیة 

عضو ھیئة 
  

  عبیر ابو المجد / د
  محمد فتیحھ / د

  على الكالف/ د

 )٤٠٣(قاعة  )٤٠٣(قاعة 

  نظام مالي اسالمي   اقتصادیات الخدمات العامة

عضو ھیئة 
  

  سمیر مرعى / د
  عبیر ابو المجد/د
  سمیر مرعى / د

 )٤٠٣(قاعة  )٤٠٣(قاعة 

  كلیة التجارة       

 

یراعى أن زمن المحاضرات خالل شھر رمضان المبارك ساعة ونصف على النحو التالى  - 
                            

األسبوع الثانى ، الرابع ، السادس ،(

  

  

  

  

  

    إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

عضو ھیئة 
  التدریس

  المكان

  االثنین
  المادة

عضو ھیئة 
  التدریس

  المكان




