
 كلية التجارة وادارة األعمال

   إدارة الدراسات العليا

إدارة أعمالاقتصاد

2018/12/29السبت
-مناهج البحث العلمى 

محمد حسين.د.ا

النظرية االقتصادية 

كريمة . د.الجزئية  ا

الحسينى

النظرية االقتصادية 

الجزئية 

د كريمة الحسينى. ا

مناهج البحث 

السيد عمر. د.ا

دراسات فى ادارة 

الموارد البشرية 

محمود الخطيب.. د.ا

تحليل احصائى 

للمتغيرات المتعددة 

رشا عبد الحى. د

نظرية المحاسبة 

هشام عواد. د.ا

نظرية اقتصاد كلى 

امان حسن على. د

دراسات فى التسويق 

شرين على. د

ادارة ازمات دولية 

هويدا شوقى. د

النظرية االقتصادية 

الجزئية

محاسبة مالية  

 

2019/01/01الثالثاء
محاسبة دولية  

اشرف منصور.د

النظرية االقتصادية الكلية 

 

عزة حجازى. د

النظرية االقتصادية الكلية 

عزة حجازى. د. ا

قضايا عالمية معاصرة 

درية شفيق. د.ا

مناهج البحث العلمى 

صالح اسماعيل..د.ا

تصميم تجارب 

عصام ابو القاسم. د.ا
ــــ

نظرية اقتصادية جزئية 

سمية عبد المولى. د.ا

نظرية التنظيم 

مصطفى عبد النبى. د

مقدمة تحليل استراتيجى 

امانى عصام. د
النظرية االقتصادية الكلية

نظرية التنظيم 

2019/01/05السبت

نظرية المحاسبة 

محمد تمراز .د.ا

هشام عواد.د.ا+

مناهج البحث العلمى 

و سيفه عطا الل. د.ا اب
مناهج البحث العلمى 

د عطا هللا ابو سيف.ا

االدارة والسياسات العامة 

 

ماجد بطرس. د.ا

نظرية التنظيم 

متولى السيد.د

احصاء تطبيقى متقدم 

نادية كامل. د.ا

محاسبة ضريبية 

يونس عقل. د.ا

مناهج بحث 

جمال عطية. د.ا

دراسات فى االنتاج 

سحر الطيب.د

قضايا عالمية معاصرة 

عبير الغندور. د.ا
مناهج بحثمناهج بحث

2019/01/12السبت
مشاكل محاسبية معاصرة 

محمد تمراز.د.ا

اقتصاد مالى  

جمال عطية.د.ا

تمويل دولى 

هدى عبد الحميد. د.ا

ادارة االزمات الدولية 

جهاد عودة. د.ا

دراسات فى التسويق

على حلوة.د. ا
ــــ

مناهج بحث 

جمال على. د
ــــــــــــــــــــــــ

ادارة الموارد البشرية 

نبيل صالح.د

تنمية سياسية 

احالم السعدى. د.ا
ــــــــ

2019/01/15الثالثاء
محاسبة ضريبية وجمركية  

يونس عقل.د.ا

تنمية اقتصادية  

جابر عبد الجواد.د.ا

تنمية اقتصادية  

جابر عبد الجواد.د.ا
ــــ

دراسات فى التمويل 

عبد المنعم التهامى. د.ا
ــــ

رة مشكالت محا عاص ة م سبي
ز.د.ا را م حمد ت ــــتنمية اقتصااديةــــــــــــم

ـــــ2019/01/19السبت
سياسات اقتصادية  

اميرة عمارة.د.م.ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2019/01/22الثالثاء
رياضه احصائية 

هند عودة. د
اساليب التحليل الكمىاساليب التحليل الكمى

كلية  ميد ال ع
ل. د.ا ونس عق  ي

أساليب التحليل الكمى 

عفاف الدش.د.ا

 اكتوبر6جامعة 

عالقات دولية
ادارة اعمال

 اكتوبر6جامعة 

ادارة

 اكتوبر6جامعة 

اقتصاد
تجارة خارجيةمحاسبة

أساليب التحليل الكمى 

نادية كامل. د.ا

تكميلى

 فى تمام الساعة الواحده ظهرا حتى الرابعة عصرا18ًعلماً بأن األمتحان بمدرج 

سي االول يناير  2019/2018جدول امتحان تمهيدي ماجستير الفصل الدرا

إحصاء
          الشعبة

اليوم والتاريخ
عالقات دولية اقتصاد

 اكتوبر6جامعة 

محاسبة

عليا سات ال لدرا كلية ل يل ال وك
حميد. د.   ا بد ال هدى ع

  


