
  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  المجموعات
٨ – ٥  ٥  

  اقتصادیات الموارد والبیئة   مبادئ االقتصاد الكلي

 انتظام 
  رشا قطب 

  حنان عبد الخالق 
  رشا قطب /د

  حنان عبد الخالق / د
 )أ ( مدرج  )أ 

  مبادئ االقتصاد الكلي   اقتصادیات الموارد والبیئة 

  
 انتظام 

  رشا قطب 
  حنان عبد الخالق 

  رشا قطب /د
  حنان عبد الخالق / د

 )٣٠١( قاعة  )٣٠١

  مبادئ االدارة  )٢

  ماجدة حجاج انتساب 
  مصطفي سالم

  وسام محسن /د

 )ب ( مدرج  )ب 

  )٢(ریاضة   مبادئ االدارة

  وسام محسن  انتساب
  ماجدة حجاج/د.أ
  مصطفي سالم/د

 )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤

  )٢(لغة أجنبیة   )٢

  سناء الشوبكي /د  عاطف الفقي  انتظام 

 )أ ( مدرج  )أ 

  )٢(قانون   )٢(لغة أجنبیة 

  
 انتظام 

  عاطف الفقي /د.أ  سناء الشوبكي 

 )٣٠١( قاعة  )٣٠١

  )٢(مبادئ محاسبة   المحاسبة والحاسب اآللي 

 انتساب 
  عصام حمدي 
  سمر زقزوق 

  دالیا المدبولي /د
  جیھان دمحم /د

 )ج  ( مدرج  )ج  

  المحاسبة والحاسب اآللي  )٢(محاسبة 

  دالیا المدبولي  انتساب
  جیھان دمحم 

  عصام حمدي /د
  سمر زقزوق /د

 )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤

 عمید الكلیة   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

  
 

   األولىالفرقــــــــة 
  الفترة

٥ – ٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨

مبادئ االقتصاد الكلي  مبادئ االدارة  )٢(ریاضة 

  ماجدة حجاج/
  مصطفي سالم

  وسام محسن /د
رشا قطب /د

حنان عبد الخالق / د
أ ( مدرج  )أ ( مدرج  )أ ( مدرج 

اقتصادیات الموارد والبیئة   )٢(ریاضة   مبادئ االدارة

  وسام محسن 
  ماجدة حجاج/د.أ
  مصطفي سالم/د

رشا قطب /د
حنان عبد الخالق / د

٣٠١( قاعة  )٣٠١( قاعة  )٣٠١( قاعة 

٢(ریاضة   اقتصادیات الموارد والبیئة   مبادئ االقتصاد الكلي

  رشا قطب /د
  حنان عبد الخالق 

  رشا قطب /د
  حنان عبد الخالق / د

ماجدة حجاج/د.أ
مصطفي سالم/د

ب ( مدرج  )ب ( مدرج  )ب ( مدرج 

مبادئ االدارة  مبادئ االقتصاد الكلي   اقتصادیات الموارد والبیئة

  رشا قطب /د
  حنان عبد الخالق 

  رشا قطب /د
  حنان عبد الخالق / د

وسام محسن /د

٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة 

٢(قانون   )٢(محاسبة مبادئ   المحاسبة والحاسب اآللي 

  عصام حمدي 
  سمر زقزوق 

  دالیا المدبولي /د
  جیھان دمحم /د

عاطف الفقي /د.أ

أ ( مدرج  )أ ( مدرج  )أ ( مدرج 

لغة أجنبیة   المحاسبة والحاسب اآللي  )٢(مبادئ محاسبة 

  دالیا المدبولي 
  جیھان دمحم /د

  عصام حمدي /د
  سمر زقزوق /د

سناء الشوبكي /د

٣٠١( قاعة  )٣٠١( قاعة  )٣٠١( قاعة 

المحاسبة والحاسب اآللي   )٢(لغة أجنبیة   )٢(قانون 

  سناء الشوبكي /د  عاطف الفقي /
عصام حمدي /د
سمر زقزوق /د

ج  ( مدرج  )ج  ( مدرج  )ج  ( مدرج 

محاسبة مبادئ   )٢(قانون   )٢(لغة أجنبیة 

  عاطف الفقي /د.أ  سناء الشوبكي 
دالیا المدبولي /د

جیھان دمحم /د

٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة 

              

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

  البیان  الیوم

حد
األ

  
  

ریاضة   المادة

/د.أ  بالتدریسالقائم 
مصطفي سالم/د

مدرج   المكان

مبادئ االدارة  المادة

وسام محسن /د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان

مبادئ االقتصاد الكلي  المادة

  القائم بالتدریس
د

حنان عبد الخالق / د

مدرج   المكان

اقتصادیات الموارد والبیئة  المادة

د  القائم بالتدریس
حنان عبد الخالق / د

قاعة   المكان

س
خمی

ال
  

المحاسبة والحاسب اآللي   المادة

  القائم بالتدریس
عصام حمدي /د
سمر زقزوق /د

مدرج   المكان

مبادئ محاسبة   المادة

  القائم بالتدریس
دالیا المدبولي /د

د

قاعة   المكان

قانون   المادة

/د.أ  القائم بالتدریس

مدرج   المكان

لغة أجنبیة   المادة

سناء الشوبكي /د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان

  الجداول  إعداد   

  

  

  



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥   

  )٢(لغة أجنبیة   مدخل علوم سیاسیة 

  سناء الشوبكي /د  اشرف عبد هللا  انتظام 

 )ب ( مدرج  )ب ( 

  مدخل علوم سیاسیة   )٢(لغة أجنبیة 
  

  اشرف عبد هللا /د.أ  سناء الشوبكي  انتظام 

 ) ٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢

مقدمة في نظم المعلومات 
  المحاسبیة

  نظریة اقتصادیة جزئیة

  عصام حمدي  انتساب 
  سمر زقزوق 

  احمد مندور / د.أ

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى

  نظریة اقتصادیة جزئیة
مقدمة في نظم المعلومات 

  المحاسبیة

  احمد مندور  انتساب
  عصام حمدي /د
  سمر زقزوق /د

 ) ٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢

  تسویق  استدالل إحصائي وتنبؤ

  ماجدة حجاج انتظام 
  مصطفي سالم

  محمود فوزي / د

 )ج ( مدرج  )ج ( 

  استدالل إحصائي وتنبؤ  تسویق

  
 انتظام 

  محمود فوزي 
  ماجدة حجاج/د.أ
  مصطفي سالم/د

 ) ٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢

  )٢(مالیة عامة   )٢(محاسبة متوسطة 

  محمود زعطوط  انتساب 
  دمحم الذھبي 

  منتدب

 )أ ( مدرج )أ ( مدرج

  )٢(محاسبة متوسطة   )٢(مالیة عامة 

  منتدب انتساب
  زعطوط محمود /د

  دمحم الذھبي /د

 ) ٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢

 عمید الكلیة   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

   الفــــــــــرقة الثانیة
  الفترة 

٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

مقدمة في نظم المعلومات 
  المحاسبیة

مدخل علوم سیاسیة   نظریة اقتصادیة جزئیة

  عصام حمدي /د
  سمر زقزوق /د

اشرف عبد هللا /د.أ  احمد مندور / د.أ

( مدرج  )ب ( مدرج   )ب ( مدرج 

  نظریة اقتصادیة جزئیة
مقدمة في نظم المعلومات 

  المحاسبیة
لغة أجنبیة 

  احمد مندور / د.أ
  عصام حمدي /د
  سمر زقزوق /د

سناء الشوبكي /د

٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢(قاعة  

  )٢(لغة أجنبیة   مدخل علوم سیاسیة 
مقدمة في نظم المعلومات 

المحاسبیة

  سناء الشوبكي /د  اشرف عبد هللا /د.أ
عصام حمدي /د
سمر زقزوق /د

القاعة الكبرى القاعة الكبرى  القاعة الكبرى

نظریة اقتصادیة جزئیة  مدخل علوم سیاسیة   )٢(لغة أجنبیة 

احمد مندور / د.أ  اشرف عبد هللا /د.أ  سناء الشوبكي /د

٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢( قاعة 

استدالل إحصائي وتنبؤ  )٢(مالیة عامة   )٢(محاسبة متوسطة 

  محمود زعطوط /د
  دمحم الذھبي /د

  منتدب
ماجدة حجاج/د.أ
مصطفي سالم/د

( مدرج  )ج ( مدرج  )ج ( مدرج 

تسویق  )٢(محاسبة متوسطة   )٢(مالیة عامة 

  منتدب
  محمود زعطوط /د

  دمحم الذھبي /د
محمود فوزي / د

٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢(قاعة   ) ٣٠٢(قاعة  

محاسبة متوسطة   تسویق  استدالل إحصائي وتنبؤ

  ماجدة حجاج/د.أ
  مصطفي سالم/د

  محمود فوزي / د
محمود زعطوط /د

دمحم الذھبي /د
مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج

مالیة عامة   استدالل إحصائي وتنبؤ  تسویق 

  محمود فوزي / د
  ماجدة حجاج/د.أ
  مصطفي سالم/د

منتدب

٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢( قاعة  ) ٦٠٢( قاعة 

              

  
  
  
  
  

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

  

  

  البیان  الیوم

ت 
سب

ال
 

  

  المادة
مقدمة في نظم المعلومات 

  القائم بالتدریس

  المكان

نظریة اقتصادیة جزئیة  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان 

مدخل علوم سیاسیة   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  بالتدریس القائم

  المكان

الثاء
الث

  

محاسبة متوسطة   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

استدالل إحصائي وتنبؤ  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  إعداد الجداول    

  



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  عمید الكلیة  

  المجموعات
 ٨ – ٥  ٥   

    اقتصادیات دولیة

    منتدب  انتظام 

    القاعة الكبري 

    مبادئ الرقابة والمراجعة 

  
 انتساب

  عصام حمدي 
  جیھان دمحم 

  

٦٠٢(  

    مبادئ المحاسبة الضریبیة

  ابتسام محمود انتظام 
  مي الشریف 

  

٥٠٣(  

  إدارة الموارد البشریة   تأمین

  محمود فوزي /د  منتدب انتظام 

  )ج ( مدرج   )ج ( 

  مبادئ المحاسبة اإلداریة   إدارة الموارد البشریة 

  
 انتساب

  محمود فوزي 
  فایزة عبید هللا /د.أ

  ابتسام مرزوق/د

 )٥٠٤( قاعة  )٥٠٤

  تأمین  ادارة مواد وإمداد

  منتدب  وسام محسن  انتظام 

 )٤٠١( قاعة  )٤٠١

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

  
  

  )  شعبة محاسبة( الفرقة الثالثة 
  

              إعداد الجداول 

  

  

  الفترة 

٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ – 

اقتصادیات دولیة  مبادئ المحاسبة الضریبیة  مبادئ الرقابة والمراجعة 

  عصام حمدي /
  جیھان دمحم /د

  ابتسام محمود/د
  مي الشریف /د

منتدب 

القاعة الكبري   القاعة الكبري   القاعة الكبري 

مبادئ الرقابة والمراجعة   دولیةاقتصادیات   مبادئ المحاسبة الضریبیة

  ابتسام محمود/
  مي الشریف /د

  منتدب 
عصام حمدي /د

جیھان دمحم /د

٦٠٢( قاعة  )٦٠٢( قاعة  )٦٠٢( قاعة 

مبادئ المحاسبة الضریبیة  مبادئ الرقابة والمراجعة   اقتصادیات دولیة

  منتدب 
  عصام حمدي /د

  جیھان دمحم /د
ابتسام محمود/د

مي الشریف /د

٥٠٣( قاعة  )٥٠٣( قاعة  )٥٠٣( قاعة 

تأمین  ادارة مواد وإمداد  مبادئ المحاسبة اإلداریة 

  فایزة عبید هللا /د
  ابتسام مرزوق 

منتدب  وسام محسن /د

( مدرج   )ج ( مدرج   )ج ( مدرج 

إدارة الموارد البشریة   تأمین  ادارة مواد وإمداد

محمود فوزي /د  منتدب  وسام محسن /

٥٠٤( قاعة  )٥٠٤( قاعة  )٥٠٤( قاعة 

ادارة مواد وإمداد  مبادئ المحاسبة اإلداریة   إدارة الموارد البشریة 

  محمود فوزي /
  فایزة عبید هللا /د.أ

  ابتسام مرزوق/د
وسام محسن /د

٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

  
  
  

  
إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  البیان  الیوم

ح
األ

ـــــــــــــ
د

  

مبادئ الرقابة والمراجعة   المادة

  القائم بالتدریس
/د

القاعة الكبري   المكان

مبادئ المحاسبة الضریبیة  المادة

  القائم بالتدریس
/د

د

قاعة   المكان 

اقتصادیات دولیة  المادة

  القائم بالتدریس

قاعة   المكان 

األرب
ــــ

ع
ـــــ

اء
  

مبادئ المحاسبة اإلداریة   المادة

  القائم بالتدریس
د.أ

ابتسام مرزوق /د

  المكان

ادارة مواد وإمداد  المادة

/د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان

إدارة الموارد البشریة   المادة

/د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان 



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  

  

  عمید الكلیة  

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

    اقتصادیات دولیة

    منتدب 

    القاعة الكبري 

  إدارة الموارد البشریة   تأمین

  محمود فوزي /د  منتدب

  )ج ( مدرج   )ج ( مدرج 

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

 تنظیمات اقتصادیة دولیة  اقتصادیات دولیة

  منتدب   منتدب 

  )٣٠٤(قاعة   القاعة الكبري 

    

    

    

    نظم ضریبیة

  منتدب
    عبیر ابو المجد/د

    )٣٠٤(قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

  ) شعبة اإلدارة ( فرقة الثالثةال
  

  
  

  ) شعبة االقتصاد ( الفرقة الثالثة

              إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  إنتاجتخطیط ومراقبة   مبادئ الرقابة والمراجعة 

  القائم بالتدریس
  عصام حمدي /د

  جیھان دمحم /د
  منتدب 

  )٣٠٤(قاعة   القاعة الكبري 

  ادارة مواد وإمداد  مبادئ المحاسبة اإلداریة 

  القائم بالتدریس
  عبید هللا  فایزة/د.أ

  ابتسام مرزوق /د
  وسام محسن /د

  )ج ( مدرج   )ج ( مدرج 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

   

      القائم بالتدریس

   

  اقتصاد ریاضي  اقتصادیات العمل

  منتدب   احمد مندور /د.أ  القائم بالتدریس

  )٣٠٤(قاعة   )٣٠٤(قاعة 

  نظم سیاسیة مقارنة  مبادئ المحاسبة اإلداریة 

  القائم بالتدریس
  فایزة عبید هللا /د.أ

  ابتسام مرزوق /د
  اشرف عبد هللا / د.أ

  )٣٠٤(قاعة   )ج ( مدرج 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

إعداد الجداول 

  

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  االثنین 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥   

  محاسبة ضریبیة  استثمار

  منتدب انتظام 
  ابتسام محمود /د

  جیھان دمحم / د

  )ب(مدرج   )ب(مدرج 

  إدارة استراتیجیة  محاسبة ضریبیة 

  
 انتساب

  ابتسام محمود 
  جیھان دمحم

  منتدب

 )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤

  استثمار  )٢(محاسبة تكالیف 

  منتدب  فایزة عبید هللا انتظام 

 )٥٠٤(قاعة  )٥٠٤

بحوث العملیات في 
  المحاسبة 

  

  سمر زقزوق  انتظام 
  جیھان دمحم 

  

    )أ ( مدرج 

    محاسبة مالیة متقدمة 

  
 انتساب

  مي الشریف
  ھنا عبد الحمید

  

٤٠٤(  

  )٢(مراجعة 
بحوث العملیات في 

  المحاسبة 

  سمر زقزوق /د  دمحم الذھبي  انتظام 
  جیھان دمحم /د

 )٣٠١(قاعة  )٣٠١

  عمید الكلیة  

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

  

   ) شعبة محاسبة( الفرقة الرابعة 

  الفترة 

٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

استثمار  إدارة استراتیجیة  )٢(محاسبة تكالیف 

منتدب  منتدب  فایزة عبید هللا/د.أ

مدرج   )ب(مدرج   )ب(مدرج 

محاسبة ضریبیة   )٢(محاسبة تكالیف   استثمار

  فایزة عبید هللا/د.أ  منتدب
ابتسام محمود /د

جیھان دمحم/ د

٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة 

محاسبة تكالیف   محاسبة ضریبیة   إدارة استراتیجیة

  منتدب
  ابتسام محمود /د

  جیھان دمحم/ د
فایزة عبید هللا/د.أ

٥٠٤(قاعة  )٥٠٤(قاعة  )٥٠٤(قاعة 

  )٢(مراجعة   محاسبة مالیة متقدمة 
بحوث العملیات في 

المحاسبة 

  مي الشریف/د
  ھنا عبد الحمید/د

سمر زقزوق /د  دمحم الذھبي /د
جیھان دمحم /د

مدرج   )أ ( مدرج   )أ ( مدرج 

  )٢(مراجعة 
بحوث العملیات في 

  المحاسبة 
محاسبة مالیة متقدمة 

  سمر زقزوق /د  دمحم الذھبي /د
  جیھان دمحم /د

مي الشریف/د
ھنا عبد الحمید/د

٤٠٤(قاعة  )٤٠٤(قاعة  )٤٠٤(قاعة 

مراجعة   محاسبة مالیة متقدمة   

  
  مي الشریف/د
  ھنا عبد الحمید/د

دمحم الذھبي /د

٣٠١(قاعة  )٣٠١(قاعة  

              إعداد الجداول 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

  

  البیان  الیوم

ال
ا

نیث
ـــ

  ن

محاسبة تكالیف   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان 

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

ألربــعـــاء
ا

  

محاسبة مالیة متقدمة   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  بالتدریسالقائم 

  المكان

إعداد الجداول 

 

  

  

 

  

  

  

  

  



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

(  

  عمید الكلیة  

  
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  محاسبة تكالیف  استثمار

  فایزة عبید هللا/د.أ  منتدب

  )٣٠٤(قاعة   )ب(مدرج 

دراسة جدوى وتقییم 
  المشروعات

  مراجعة 

  دمحم الذھبي /د  منتدب 

  )٣٠٣(قاعة   )٣٠٣(قاعة 

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  محاسبة تكالیف  مشاكل االقتصاد المصري

  فایزة عبید هللا/د.أ  منتدب

  )٣٠٤(قاعة   )٣٠٣(قاعة 

دراسة جدوى وتقییم 
  المشروعات

  اقتصادیةتخطیط وسیاسات 

  منتدب   منتدب 

  )٣٠٢(قاعة   )٣٠٢(قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

  الفرقة الرابعة شعبة اإلدارة

  

)شعبة االقتصاد ( الفرقة الرابعة 

              إعداد الجداول 

  

  

  الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  إدارة استراتیجیة  

  منتدب  

  )ب(مدرج   

  ترویج وإعالن 
تخطیط وتنمیة موارد 

  بشریة
دراسة جدوى وتقییم 

  منتدب   منتدب 

  )٣٠٣(قاعة   )٣٠٣(قاعة 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  اقتصاد قیاسي تطبیقي
نظریة اقتصادیة جزئیة 

  متقدمة
مشاكل االقتصاد المصري

  رشا قطب /د  حنان عبد الخالق /د  

  )٣٠٣(قاعة   )٣٠٣(قاعة 

  
دراسة جدوى وتقییم   النظام المالي االسالمي

    
  منتدب

  سمیر مرعي /د

  )٣٠٢(قاعة   

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

  

إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  البیان  الیوم

  االثنین
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

األربعاء 
  المادة

  بالتدریسالقائم 

  المكان

  البیان  الیوم

  االثنین
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

 األربعاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان



  م 

  ر الساعة الثالثة فراغ 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  )الدراسات المالیة والجمركیة

 عمید الكلیة  

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  محاسبة تكالیف  أسواق ومنظمات مالیة 

  فایزة عبید هللا/د.أ  منتدب 

  )٣٠٤(قاعة   )٣٠١(قاعة 

    اقتصادیات الخدمة العامة 

  منتدب
  سمیر مرعي /د

  

    )٤٠٣(قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني

ر الساعة الثالثة فراغ یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب

الدراسات المالیة والجمركیة شعبة( الفرقة الرابعة 

  

              إعداد الجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

أسواق ومنظمات مالیة   نظم جمركیة   مالیة دولیة 

  
  دمحم فتیحھ /د

  منتدب 
  دمحم فتیحھ /د

  )٣٠١(قاعة   )٣٠١(قاعة 

اقتصادیات الخدمة العامة   النظام المالي االسالمي  )٢(محاسبة ضریبیة 

 دالیا المدبولي /د  
  منتدب

  سمیر مرعي /د

  )٣٠٢(قاعة   )٣٠٢(قاعة 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي الثاني
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتب -   
 
 

إعداد الجداول 

 

  البیان  الیوم

  االثنین 
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

األربعاء 
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان




