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  ثانيفصل دراسي ول اجد

 شعبة اللغة اإلنجليزية
1026  /1027 

 



 

 

 

 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 

 

 الخميس الثالثاء األحد األيام

      
 الوقت

8-22 22-1 

1

-

5 

8-22 11-2 1-5 8-22 22-1 
1-

5 

 مجموعة

 ) أ (

 دراسات اقتصادية بلغة    

 د / محمد أصيل
 (2محاسبة تكاليف ) 

                                           د/ رضا صالح0أ 
 رياضيات االستثمار        

 ىعبدا لغال د/ عبد هللا0أ 

 حقوق اإلنسان   

 زيدان زكىد/ 0أ
 

 (1محاسبة مالية )
 د/ رضا صالح0أ    

 تأمين

 دد / طارق عبد الحمي

 

 

   إدارة عامه   

 د/ سامح مطر  

 

رقم 
  (606مدرج )              (606مدرج )  (606مدرج )  المدرج

 مجموعة

 ب( )

 (2محاسبة تكاليف ) 
                                           د/ رضا صالح0أ 

 اسات اقتصادية بلغةدر     

  د / محمد أصيل
 (1محاسبة مالية ) 

 د/ رضا صالح0أ    
 رياضيات االستثمار  
 ىعبدا لغال د/ عبد هللا0أ

     حقوق اإلنسان

 زكى زيداند/ 0أ

   إدارة عامه   

 د/ سامح مطر  
 تأمين        

 دد/ طارق عبد الحمي
 

 (605)    مدرج  (605مـدرج )  (605مدرج )  المدرج



 

 

 

 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 األربعاء  الثالثاء االثنين األيام

 5-1 1-22 22-8 5-1 1-22 22-8 5-1 1-22 22-8 الوقت
 مجموعة

 ) أ (
محاسبة شركات   

 األموال

      مد / احمد عبد السال0أ

 تأمين

 دالحمي ق عبدطار / د

تطبيقات محاسبية وإدارية    

    على الحاسب

 على مجاهد د/0م0أ 

 سيد صبحيد /     

 

 قانون تجارى       

 سياسات ماليةو   

 د/ عاطف الفقى0أ

    لطفي أشرف/  د       

 دراسات إدارية بلغة

 رد/ على عبد القاد   
 مالية عامة 

 د / أشرف لطفي
      

 إدارة إنتاج

 رعلى عبد القادد/ 

 

 المدرج
 (     606)     مدرج (505)مدرج   (606) مدرج 

 مجموعة

 ) ب(
 تطبيقات محاسبية وإدارية

 على الحاسب

 على مجاهد د/0م0أ    

 سيد صبحيد /     

 

محاسبة شركات 

 األموال

      مد / احمد عبد السال0أ

 تأمين  

 دالحمي ق عبدطار / د

 إدارية بلغةدراسات 

 رد/ على عبد القاد
 قانون تجارى        

 سياسات ماليةو   

 د/ عاطف الفقى0أ

    لطفي أشرف/  د       

 إدارة إنتاج          

 رعلى عبد القادد/ 

   ةمالية عام      

 د / أشرف لطفي

      

  

 (605) مدرج  (520)مدرج  (605) مدرج  المدرج



 

 

 

 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

  

 
 

             

 الخميس الثالثاء األحد األيام

      

 الوقت
1 1-22 22-8 5-1 1-22 22ـ8

-5 
8-22 22-1 

1

-

5 

مجموعه 

 )أ(

 

تطبيقات محاسبية وإحصائية 

 على الحاسب

 ىعبدا لغال د/ عبد هللا0أ

 د / أيمن صبري

 تنمية وتخطيط

 د / سهام نجم
 

 (2ضريبية )محاسبة 

 /  على مجاهد د0م0أ
 دارة أعمال دوليةإ

 م/  سيد عبد الحلي د0م0أ
 إدارة استثمار

 د / محمد المسيرى

 اقتصاد تحليلي 

 سهام نجم/  د

أصول مراجعة ورقابه 

 داخلية

 أيمن صبريد/ 

 

رقم 

 المدرج
 (505مدرج ) (605)مدرج  (505)  مدرج

مجموعه 

 (ب)

 

 (2ضريبية )محاسبة 

 /  على مجاهد د0م0أ

تطبيقات محاسبية وإحصائية 

 على الحاسب

 ىعبدا لغال / عبد هللا د0أ

 د / أيمن صبري

 تنمية وتخطيط

 د / سهام نجم
 إدارة استثمار

 د / محمد المسيرى
 إدارة أعمال دولية

/  سيد عبد  د0م0أ

 مالحلي

 

 

أصول مراجعة ورقابه 

 داخلية

 أيمن صبريد/ 

 اقتصاد تحليل

 سهام نجم/  د
           

رقم 

 المدرج
 (520مدرج ) (620مـدرج ) (520مدرج )



 

 

 

 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 
           

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     األربعاء                                                                                                                      الثالثاء األحد األيام

 1-22 22-8 الوقت
1-

5 8-22 22-1    8-22 22-1 
1-5 

 

مجموعه 

 )أ(

 

 بحوث العمليات

 في المحاسبة 

 د/ محمد سرور

 أسواق ومؤسسات مالية 

 / محمد المسيرى د

 محاسبة دولي   

 صالح حمادد /   

 محاسبة إدارية متقدمه

                                                                              د / على مجاهد0م0أ
 مشاكل اقتصادية معاصرة 

 د / سهام نجم    
محاسبة منشات 

 متخصصة

   على مجاهد د/ 0أ

تكاليف معيارية 

 وموازنات

 د/ أيمن صبري

رقم 

 المدرج
 (605مدرج  ) 

  

 (505مدرج   ) (510قاعة )

 ه  مجموع

 (ب)

 

أسواق ومؤسسات 

 مالية 

 / محمد المسيرى د

 بحوث العمليات

 في المحاسبة 

 د/ محمد سرور

 محاسبة إدارية متقدمه       

   على مجاهدد / 0م0أ
    محاسبة دولية

 حمادد/ صالح     
 تكاليف معيارية وموازنات  

 د/ أيمن صبري
مشاكل اقتصادية 

 معاصرة

 د / سهام نجم    

 محاسبة منشات

 متخصصة

 على مجاهد د/ 0أ

رقم 

 المدرج
 ( 520مدرج  )  (512قاعة )  (620مدرج  )



 

 

 

 جامعة كفرالشيخ –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 

          

 

 

 

 

 الخميس            األربعاء      الثالثاء  األحد األيام

 1-22 22-8 22-8  22-8 5-1 1-22 22-8 الوقت

الفرقة 

 الرابعة

 

أسواق ومؤسسات 

 مالية 

 / محمد المسيرىد 

 إدارة مشروعات صغيرة
 د/ سيد صبحي 

 م/ سيد عبد الحلي د0م0أ
 تسويق دولي 

 

 

 محاسبة إدارية متقدمه

      على مجاهدد / 0م0أ           

 مشاكل اقتصادية معاصرة  

   د / سهام نجم
 إعالن وعالقات عامه

 رعلى عبد القادد/ 

 

 دراسة جدوى المشروعات

 رعلى عبد القادد/    

 

رقم 

 المدرج
 (620مدرج  )

 
 (602قاعة )

 

 (510قاعة  )

         

 (505قاعة  )
 

 (622قاعة  )
 


