
كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

حاسب الى تطور وموارد 
د يحى حممى أماني فاخر/ د

 بالكمية    1قاعة  بالكمية1قاعة 
سموك ادارى اقتصاد جزئى (2) المحاسبةادارة عامة 

متولى السيد/ دد فؤاد ابوستيت محمد زيدان/ دريهام/ د+ ماجد / د
 بالكمية1قاعة  بالكمية1قاعة  ج5 مدرج  بالكمية1قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

سموك ادارى حاسب الى تطور وموارد 
متولى السيد / دشيماء عبد الحميد/ دأماني فاخر/ د

 بالكمية2قاعة  بالكمية     2قاعة  بالكمية2قاعة 
ادارة عامة (2) المحاسبةاقتصاد جزئى 

ريهام/ د+ ماجد / دمحمد زيدان/ دد فؤاد ابوستيت 
 بالكمية2قاعة  بالكمية2قاعة  بالكمية2قاعة 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (A)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنٌن

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (B)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنٌن

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

تطور وموارد حاسب الى 
أماني فاخر/ دشيماء عبد الحميد/ د

 ج5مدرج ج5مدرج 
(2) المحاسبةسموك ادارى ادارة عامة اقتصاد جزئى 

محمد زيدان/ دمتولى السيد/ دريهام/ د+ ماجد / د د فؤاد ابوستيت
 أ5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

تطور وموارد سموك ادارى حاسب الى 
أماني فاخر/ دمتولى السيد/ دشيماء عبد الحميد/ د 

 ب5مدرج  ب5مدرج  ب5مدرج 
اقتصاد جزئى ادارة عامة (2) المحاسبة

د فؤاد ابو  ستيت ريهام/ د+ ماجد / دمحمد زيدان/ د
 ب5مدرج  ب5مدرج  ب5مدرج 

االثنٌن

األحد

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (C)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنٌن

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (D)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

حاسب الى سموك ادارى اقتصاد جزئى ادارة عامة 
أيمن خضر/ ددينا متولي / د د فؤاد ابوستيتريهام/ د+ ماجد / د

 ج5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج  ج5مدرج 
(2) المحاسبةتطور وموارد 

محمد زيدان/ دكريمة  الحسينى / د
 أ5مدرج  ج5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

سموك ادارى اقتصاد جزئى ادارة عامة حاسب الى 
دينا متولي / دد فؤاد ابو ستيت ريهام/ د+ ماجد / دأيمن خضر/ د

 ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج 
تطور وموارد (2) المحاسبة

كريمة  الحسشينى / دمحمد زيدان/ د
 ب8مدرج  ب5مدرج 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (E)جدول الفرقة األولى انتساب  لغات 

األحد

االثنٌن

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (F)جدول الفرقة األولى  انتساب  لغات 

األحد

االثنين

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

ادارة عامةحاسب الى إقتصاد جزئى
ريهام/  د+ ماجد / دد ايمن خضر فؤاد ابو ستيت/ د 

بالكمية (2)قاعة   ج8مدرج  ج8مدرج  
تطور وموارد سموك ادارى (2) المحاسبة

كريمة  الحسينى / ددينا متولي / دمحمد زيدان/ د
 ج8مدرج  ب5مدرج  ب5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
إقتصاد جزئىتطور وموارد  (2) المحاسبة سموك ادارى 

فؤاد أبو ستيت/ د كريمة  الحسينى / دمحمد زيدان  / دامانى شاهين / د
 ب5مدرج  ج8مدرج  ج5 مدرج  ب8مدرج  

 حاسب الى ادارة عامة
ريهام حجاج / د سارة شمش/  د+ ماجد / د

 ج5مدرج  بالكمية1قاعة 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (G) لغات جدول الفرقة األولى   انتساب

األحد

االثنين

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (H)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األثنٌن

الثالثاء

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
(2) المحاسبة إقتصاد جزئىسموك ادارى 

محمد زٌدان. دفؤاد ابو ستيت/ د امانى شاهين / د
 أ5مدرج  بالكمية1قاعة  ج8مدرج 

حاسب الى ادارة عامةتطور وموارد 
د ريهام حجاج سارة شمش/ د+ ماجد / دإيمان حسن /  د

 ج8مدرج  بالكمية2قاعة  ب8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
سموك ادارى (2) المحاسبة اقتصاد جزئى 

امانى شاهين / دمحمد زٌدان. دد فؤاد ابوستيت 
 ب8مدرج  ج5مدرج  أ5مدرج 

حاسب الى ادارة عامةتطور وموارد 
ريهام حجاج /دسارة شمش/ د+ ماجد / دإيمان حسن/  د

 ج5مدرج  ب5مدرج  هــ18مدرج 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (I)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األثنٌن

الثالثاء

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (J)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األثنٌن

الثالثاء

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

ادارة الموارد البشرٌة اقتصاد نقود وبنوك دراسة بلغة محاسبة شركات

محمود الخطٌب / دفؤاد أبو ستٌت/ دأمٌرة/ د+ هشام / داحمد حمد هللا/ د

 بالكلٌة2قاعة  بالكلٌة1قاعة  ب5مدرج  أ5مدرج 

عالقات دولٌة رٌاضٌات االستثمار  التجارة الخارجٌة

جهاد عودة/ دابراهٌم حسن/ دهدى عبد الحمٌد / د

 ب8مدرج  بالكلٌة2قاعة  ج5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

دراسة بلغة ادارة الموارد البشرٌة محاسبة شركاتاقتصاد نقود وبنوك 

أمٌرة/ د+ هشام / دمحمود الخطٌب / داحمد حمد هللا/ دفؤاد أبو ستٌت/ د

 ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج  بالكلٌة 2قاعة 

عالقات دولٌة  التجارة الخارجٌةرٌاضات االستثمار 

جهاد عودة/ دهدى عبد الحمٌد / دابراهٌم حسن/ د

 بالكلٌة2قاعة  ج8مدرج  أ5مدرج 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (A)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

الثالثاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

الثالثاء

الخمٌس

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

دراسة بلغةمحاسبة شركاتاقتصاد نقود وبنوك عالقات دولٌة

هشام/ د+ امٌرة/ داحمد حمد هللا/ دفؤاد أبو ستٌت/ دجهاد عودة/ د

 ج5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج  ج5مدرج 

ادارة الموارد البشرٌة رٌاضٌات االستثمار التجارة الخارجٌة

محمود الخطٌب / دٌحى الهربٌطى / دهدى عبد الحمٌد / د

 بالكلٌة2قاعة  ب8مدرج  بالكلٌة2قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

محاسبة شركاتاقتصاد نقود وبنوك عالقات دولٌةدراسة بلغة

احمد حمد هللا/ دفؤاد أبو ستٌت/ دجهاد عودة/ دأمٌرة/ د+ هشام / د

 بالكلٌة1قاعة  بالكلٌة1قاعة  ج8مدرج  ب5مدرج 

رٌاضٌات االستثمارادارة الموارد البشرٌة  التجارة الخارجٌة

ٌحى الهربٌطى / دمحمود الخطٌب / دهدى عبد الحمٌد / د

 أ5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (D)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (C)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

الثالثاء

األربعاء

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

اقتصاد نقود وبنوك  التجارة الخارجٌةرٌاضٌات االستثماردراسة بلغة

فؤاد أبو ستٌت/ دهدى عبد الحمٌد / دابراهٌم حسن/ د هشام/ د+ امٌرة / د

 أ5مدرج  بالكلٌة2قاعة  بالكلٌة1قاعة ج8مدرج 

محاسبة شركاتادارة الموارد البشرٌة عالقات دولٌة 

احمد حمد هللا/ دمحمود الخطٌب / دجهاد عوده / د 

 ب5مدرج  ب8مدرج  ج8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

اقتصاد نقود وبنوك رٌاضٌات االستثماردراسة بلغة

فؤاد أبو ستٌت/ دد ابراهٌم حسن  هشام/ د+ امٌرة / د

 أ5مدرج  ب18مدرج ب16مدرج 

عالقات دولٌة التجارة الخارجٌة محاسبة شركاتادارة الموارد البشرٌة 

جهاد عوده / د هدى عبد الحمٌد / داحمد حمد هللا/ دمحمود الخطٌب / د

 بالكلٌة1قاعة  بالكلٌة1قاعة  ب5مدرج  بالكلٌة 1قاعة 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (E)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

الثالثاء

االربعاء 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (F)جدول الفرقة الثانٌة انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
ادارة الموارد البشرٌة التجارة الخارجٌة دراسة بلغةمحاسبة شركات

محمود الخطٌب / دهدى عبد الحمٌد / دجمال/ د+ هشام / داحمد حمد هللا/ د

 بالكلٌة1قاعة  ب8مدرج  بالكلٌة2قاعة  ب5مدرج 

رٌاضٌات االستثمارعالقات دولٌة اقتصاد نقود وبنوك 

ابراهٌم حسن  / دماجد بطرس/ دأسماء حسٌن/ د

 أ5مدرج  أ5مدرج ب18مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
محاسبة شركاتدراسة بلغةالتجارة الخارجٌة ادارة الموارد البشرٌة 

احمد حمد هللا/ دجمال/ د+ هشام / دهدى عبد الحمٌد / دمحمود الخطٌب / د

 ب5مدرج  ج8مدرج  أ5مدرج  بالكلٌة1قاعة 

رٌاضٌات االستثمارعالقات دولٌة اقتصاد نقود وبنوك 

ابراهٌم حسن  / دماجد بطرس/ دأسماء حسٌن/ د

 ب5مدرج  ب5مدرج ب18مدرج 

األربعاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (G)جدول الفرقة الثانٌة   انتساب لغات 

األربعاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (H)جدول الفرقة الثانٌة   انتساب لغات 

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
تنمٌة وتخطٌط(2)تكالٌف محاسبة الضرائب 

أسماء حسٌن/ دد حسن عبد الرحمنحسن عبد الرحمن/ د

  ج8مدرج  أ6مدرج ح18مدرج 
رٌاضٌات التامٌن حقوق االنسان مراجعة ادارة مالٌة 

اٌمان السنهورى / دٌونس عقل/ دسٌلفٌا أنٌس/ دالتهامى /د

 بالكلٌة1قاعة  بالكلٌة1قاعة  بالكلٌة1قاعة  بالكلٌة1قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

رٌاضٌات التامٌن (2)تكالٌف محاسبة الضرائب تنمٌة وتخطٌط

إٌمان السنهوري/ دد حسن عبد الرحمنحسن عبد الرحمن/ دأسماء حسٌن/ د

 د6قاعة  أ6مدرج ح18مدرج  د8قاعة 

حقوق االنسان ادارة مالٌة مراجعة 

ٌونس عقل/ دالتهامى / د سٌلفٌا أنٌس/ د

 ب5مدرج  أ5مدرج  بالكلٌة2قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

تنمٌة وتخطٌط(2)تكالٌف محاسبة الضرائب رٌاضٌات التامٌن 

أسماء حسٌن/ دد حسن عبد الرحمنحسن عبد الرحمن/ دإٌمان السنهوري/ د

 ج8مدرج  أ6مدرج ح18مدرج  د6قاعة 

حقوق االنسان مراجعة ادارة مالٌة 

ٌونس عقل/ دسٌلفٌا أنٌس/ دالتهامى / د 

 ب5مدرج  ج5مدرج  أ5مدرج 

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (A)الثالثة  محاسبة لغات جدول الفرقة 

األربعاء

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (C) لثالثة  محاسبة لغاتجدول الفرقة ا

األربعاء

الخمٌس

األربعاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (B) لثالثة  محاسبة لغاتجدول الفرقة ا

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

تقلبات اقتصادٌة سٌاسات تجارة خارجٌة رٌاضٌات التامٌن 

د حنان شحاتهد حنان شحاتهد اسامة عبد السالم 

 ح18مدرج  بالكلٌة1قاعة  د8قاعة 

عالقات اقتصادٌة دولٌةتنمٌة وتخطٌطحقوق االنسان دراسات فى االسواق المالٌة 

حنان شحاته/ دأسماء حسٌن/ دد جابر عبد الجواد د شرٌف عادل 

 ب8مدرج  ب8مدرج  د    8قاعة  ب8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

تنمٌة وتخطٌط(2)رٌاضة احصائٌةنظم المحاكاة 

د اسماء حسٌن عفاف الدش/ دد  هند عودة   

 د6قاعة  د6قاعة  د6قاعة 

ادارة مالٌة رٌاضٌات التامٌن دراسات فى االسواق المالٌة حقوق االنسان 

د التهامى اسامة عبد السالم /  دد شرٌف عادل د جابر عبد الجواد 

 د6قاعة  د6قاعة  د6قاعة  د    8قاعة 

الثالثاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى لثالثة  خارجٌة لغات جدول الفرقة ا

األحد

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى لثالثة  احصاء لغات جدول الفرقة ا

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

نظرٌة التنظٌم حقوق االنسان نظم معلومات ادارٌة 

د دٌنا متولى نبٌل صالح / دحنان عبٌه/د

 د 6قاعة  د 6قاعة  د 6قاعة 

ادارة مالٌة تنمٌة وتخطٌطرٌاضٌات التامٌن محاسبة الضرائب 

د التهامى أسماء حسٌن/ دإٌمان السنهوري/ دد حسن عبد الرحمن

 د    8قاعة  د 8قاعة  د    8قاعة  ج5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم

حقوق االنسان نظرٌة التنظٌم نظم معلومات ادارٌة 

د نبٌل صالح دٌنا متولى /د حنان عبٌه/ د

 د7قاعة  د7قاعة  د7قاعة 

تنمٌة وتخطٌطرٌاضٌات التامٌن ادارة مالٌة محاسبة الضرائب 

أسماء حسٌن/ دإٌمان السنهوري/ دالتهامى /د د حسن عبد الرحمن

 ج8مدرج  د6قاعة  د6قاعة  ج5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
تقلبات اقتصادٌة عالقات سٌاسٌة دولٌةادارة مالٌة

د حنان شحاتهجهاد عودة/ دد التهامى 

 د7قاعة  د7قاعة  د6قاعة 

رٌاضٌات التأمٌنتنمٌة وتخطٌط حقوق االنسان عالقات اقتصادٌة دولٌة

د اسامة عبد السالم أسماء حسٌن/ دد جابر عبد الجواد حنان شحاته / د

 د    8قاعة  ب8مدرج  د    8قاعة  د7قاعة 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى لثالثة  اقتصاد لغات  جدول الفرقة ا

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (B)لثالثة  إدارة األعمال لغات مجموعة جدول الفرقة ا

االربعاء 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (A)لثالثة  إدارة األعمال لغات مجموعة جدول الفرقة ا

االثنٌن

االربعاء 

االثنٌن

األربعاء

الخمٌس

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
موازناتمراجعة متقدمةدراسة بلغةمحاسبة دولٌة 

حسن عبد الرحمن/ دإٌمان سعد الدٌن/ دمحمد حسٌن/ دعفاف مبارك/ د

 ح18مدرج  د9قاعة  ب18مدرج  ب8مدرج 

تكالٌف متقدمة محاسبة المنشأت المالٌة

حسن عبد الرحمن/ دأحالم الجندي/ د

ب18مدرج  ج8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
موازناتمحاسبة دولٌة مراجعة متقدمةدراسة بلغة

حسن عبد الرحمن/ دعفاف مبارك/ دإٌمان سعد الدٌن/ دمحمد حسٌن/ د

 ح18مدرج  د10قاعة  ج8مدرج  ب18مدرج 

محاسبة المنشأت المالٌةتكالٌف متقدمة 

أحالم الجندي/ دحسن عبد الرحمن/ د

 بالكلٌة2قاعة ب18مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
موازناتدراسة بلغةمحاسبة دولٌة مراجعة متقدمة

حسن عبد الرحمن/ دمحمد حسٌن/ دعفاف مبارك/ دإٌمان سعد الدٌن/ د

 ح18مدرج  ب18مدرج  بالكلٌة1قاعة  د9قاعة 

تكالٌف متقدمة محاسبة المنشأت المالٌة

حسن عبد الرحمن/ دأحالم الجندي/ د

 ب8مدرج  ج8مدرج 

األربعاء

الخمٌس

االربعاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (C)جدول الفرقة الرابعة  محاسبة لغات 

األربعاء

الخمٌس

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الرابعة  محاسبة لغات 

2019 / 2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (A)لرابعة  محاسبة لغات جدول الفرقة ا

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
تكتالت اقتصادٌةمشكالت التجارة الدولٌةجمارك 

ماي إبراهٌم/ ددالٌا قٌس/ ددالٌا قٌس/ د

 د14قاعة  د14قاعة  د14قاعة 

التموٌل الدولًتسوٌق دولًدراسة بلغة

شرٌف عادل/ دسارة السٌد/ دنشأت الوكٌل/ د

 د5قاعة  د5قاعة  د5قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
تصمٌم التجارب توزٌع متعدد المتغٌراتاقتصاد قٌاسى 

ٌحٌى الهربٌطً/ درشا عبد الحً/ دإنجً رؤوف/ د

 د11قاعة  د11قاعة  د11قاعة 

لغات الحاسب بحوث العملٌات(2) نظرٌة االحصاء معمل إحصائً

فهد الشرٌف/ دعفاف الدش/ دهند عودة/ دأسامة عبد السالم / د

 د13قاعة  د13قاعة  د13قاعة  د13قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
دراسات الجدوىتحلٌل مالى حسابات قومٌة اقتصاد قٌاسى 

اٌمان أحمد/ دشرٌف عادل/ دإنجً رؤوف/ دإنجً رؤوف/ د

 د7قاعة  د7قاعة  د7قاعة  د11قاعة 

اقتصادٌات مصر والدول العربٌةتطور الفكر االقتصادي

أسماء حسٌن/ دأسماء حسٌن/ د

 د7قاعة  د7قاعة 

الثالثاء

2019 / 2018 الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الرابعة  احصاء لغاتجدول الفرقة 

األحد

الثالثاء

2019 / 2018 الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الرابعة  خارجية لغاتجدول الفرقة 

األثنٌن

2019/2018جدول الفرقة الرابعة  اقتصاد لغات  الفصل الدراسى الثانً للعام الجامعى 

األحد

الثالثاء

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ



كلية التجارة وإدارة األعمال           

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
دراسة بلغة إدارة اإلعالنتخطٌط وضبط اإلنتاج

كامٌلٌا/ د+ هدى / دهشام رمضان/ دسارة السٌد/ د

 د5قاعة  د5قاعة  د15قاعة 

بحوث عملٌاتاتصاالت إدارٌةبحوث تسوٌق

ساره السيذ / داٌمان أحمد/ دشٌرٌن علً/  د

 د5قاعة  د9قاعة أ5مذرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5الٌوم
إدارة اإلعالندراسة بلغة تخطٌط وضبط اإلنتاجبحوث عملٌات

هشام رمضان/ دكامٌلٌا/ د+ هدى/ دشٌرٌن علً/  دشٌرٌن علً/  د

 د6قاعة  د6قاعة د6قاعة  د6قاعة 

بحوث تسوٌقاتصاالت إدارٌة

شٌرٌن علً/  داٌمان أحمد/ د

 د14قاعة  د10قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

بحوث عملياثدراست بلغت إدارة اإلعالن

ساره السٌد /  دكاميليا/ د+ هذى / دهشام رمضان/ د

 د15قاعت  د5قاعت  د15قاعت 

اتصاالث إداريتبحوث تسويقتخطيط وضبط اإلنتاج

ايمان أحمذ/ دعلى حلوه/  دساره السيذ / د

 د12قاعت  بالكليت2قاعت  د12قاعت 

2019/2018الفصل الدراسى الثانً للعام الجامعى  (C)جدول الفرقة الرابعة  إدارة األعمال لغات مجموعة 

األحذ

األربعاء

األحد

األربعاء

2019/2018الفصل الدراسى الثانً للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الرابعة  إدارة األعمال لغات مجموعة 

األحد

 األربعاء

2019/2018الفصل الدراسى الثانً للعام الجامعى  (A)جدول الفرقة الرابعة  إدارة األعمال لغات مجموعة 

يونس عقل/ د.عميد الكلية   أ نشأت الوكيل/ د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       أ


