جذٔل فصم دراض ٙأٔل
0202 / 0202

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ األٔنــــــــــٗ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْجٍٛ
يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
)

االثٍُٛ

األٚبو
انٕلذ

22 – 8

0 – 22

يجًٕعّ

إدارح األعًبل
أ.د /يذًذ اثٕانمًصبٌ
أ.د /شٛر ٍٚدبيذ اثٕٔردح
د /يًذٔح عجذانفزبح ٕٚضف

لبٌَٕ رجبرٖ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ2و2د /عبطف انفمٗ
د  /ادًذ عٛذ

(أ)

يجًٕعّ
(ة)

يجًٕعّ
(ج)

انخًٛص
5-0
أصٕل االلزصبد
أ2د /يذًٕد عجذ انذبفظ

22 – 8

0 – 22

5-0

يجبدئ يذبضجّ ()2
أ2دٕٚ /ضف عجذ انمبدر

رٚبضٛبد األعًبل
أ2د /يذًٕد ضبنى
د /عهٗ اثٕ انطعٕد
أ.و.د  َٗٓ /عجذ انهطٛف

انطهٕن انزُظًٙٛ
أ2د /ريضبٌ عجذانطالو
د /شبْٛطزب انطعٛذ نجذح
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

يذرج ( انعهٕ٘ )

انًذرج

(انفصم انذراض ٙاألٔل)

يذرج ( انعهٕ٘ )

أصٕل االلزصبد
أ2د /يذًٕد عجذ انذبفظ

إدارح األعًبل
أ.د /يذًذ اثٕانمًصبٌ
أ.د /شٛر ٍٚاثٕٔردح
د /يًذٔح عجذانفزبح
يذرج ( انًطرح )

لبٌَٕ رجبرٖ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ2و2د /عبطف انفمٗ
د  /ادًذ عٛذ

انطهٕن انزُظًٙٛ
أ2د /ريضبٌ عجذانطالو
د /شبْٛطزب انطعٛذ نجذح
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

لبٌَٕ رجبرٖ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ2و2د /عبطف انفمٗ
د  /ادًذ عٛذ

أصٕل االلزصبد
أ2د /يذًٕد عجذ انذبفظ

إدارح األعًبل
أ.د /يذًذ اثٕانمًصبٌ
أ.د /شٛر ٍٚاثٕٔردح
د /يًذٔح عجذانفزبح ٕٚضف

رٚبضٛبد األعًبل
أ2د /يذًٕد ضبنى
د /عهٗ اثٕ انطعٕد
أ.و.د  َٗٓ /عجذ انهطٛف

رٚبضٛبد األعًبل
أ2د /يذًٕد ضبنى
د /عهٗ اثٕ انطعٕد
أ.و.د  َٗٓ /عجذ انهطٛف

يجبدئ يذبضجّ ()2
أ2دٕٚ /ضف عجذ انمبدر

يذرج ( انًطرح )

يذرج ( )322

انطهٕن انزُظًٙٛ
أ2د /ريضبٌ عجذانطالو
د /شبْٛطزب انطعٛذ نجذح
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

يجبدئ يذبضجّ ()2
أ2دٕٚ /ضف عجذ انمبدر

يذرج ( ) 322

شئٌٕ انزعهٛى
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انثبَٛخ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْجٍٛ
يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
)

األدذ

األٚبو
انٕلذ
يجًٕعّ
(أ)

يجًٕعّ
(ج )

األرثعبء

22 – 8

0 – 22

5-0

8-5

22 – 8

0 – 22

5-0

يجبدئ انًذبضجخ
اإلدارٚخ
أ2د /شٕل ٙفٕدِ

إدارح رطٕٚك
أ.د /شٛر ٍٚاثٕٔردح
أ.د /دط ٍٛيصٛهذٗ
أ.و.د /عهٗ عجذانمبدر

يٕارد ثشرٚخ
د /ضٓبو َجٛم ضهًٛبٌ
د/ضبيخ عجذانًمصٕد
د/اًٚبٌ انًُطبٖٔ

الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د /عصبو عًر
د  /ادًذ عٛذ

يذبضجخ شركبد األشخبص
أ2دٕٚ/ضف عجذ انمبدر

دراضبد يذبضج ّٛثهغّ
أ2د /عهٗ يجبْذ
د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب

يجبءٖ االدصبء
د /ادًذ ريسٖ

يذرج ( انعهٕ٘ )

انًذرج

يجًٕعّ
(ة)

( انفصم انذراض ٙاألٔل )

الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د /عصبو عًر
د  /ادًذ عٛذ

يٕارد ثشرٚخ
د /ضٓبو َجٛم
ضهًٛبٌ
د/ضبيخ
عجذانًمصٕد
د/اًٚبٌ انًُطبٖٔ

يجبدئ انًذبضجخ
اإلدارٚخ
أ2د /شٕل ٙفٕدِ

إدارح رطٕٚك
أ.د /شٛر ٍٚاثٕٔردح
أ.د /دط ٍٛيصٛهذٗ
أ.و.د /عهٗ عجذانمبدر

يذرج ( انًطرح )
يجبدئ انًذبضجخ
الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د /عصبو عًر
اإلدارٚخ
أ2د /شٕل ٙفٕدِ
د  /ادًذ عٛذ

يذرج ( انعهٕ٘ )
يٕارد ثشرٚخ
د /ضٓبو َجٛم ضهًٛبٌ
د/ضبيخ عجذانًمصٕد
د/اًٚبٌ انًُطبٖٔ

إدارح رطٕٚك
أ.د /شٛر ٍٚاثٕٔردح
أ.د /دط ٍٛيصٛهذٗ
أ.و.د /عهٗ عجذانمبدر

يذرج ( ) 322

يجبءٖ االدصبء
د /ادًذ ريسٖ

يذبضجخ شركبد
األشخبص
أ2دٕٚ/ضف عجذ انمبدر

يذرج ( انًطرح )
يجبءٖ االدصبء
دراضبد يذبضج ّٛثهغّ
د /ادًذ ريسٖ
أ2د /عهٗ يجبْذ
د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب

دراضبد يذبضجّٛ
ثهغّ
أ2د /عهٗ يجبْذ
د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب
يذبضجخ شركبد
األشخبص
أ2دٕٚ/ضف عجذ
انمبدر

يذرج ( ) 322

شئٌٕ انزعهٛى
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙانذراض ٙنهفرلخ انثبنثخ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل )

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو
و

يجًٕعّ
(أ)

االرثعبء

انثالثبء
22 – 8

0 – 22

5-0

8-5

22 – 8

0 – 22

5-0

يذبضجخ دكٕيٛخ ٔلٕيٛخ

إدصبء رطجٛمٙ

يذبضجخ ركبنٛف ()0

رجبرِ خبرجٛخ

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ

إدارح يٕاد

يشبكم يذبضجٛخ يعبصرح

أ.و.د /ضٛذ عجذ انفزبح

أ  .د  /وليد عفيفي

ا د /رضب صبنخ

أ.و.د /عسد لُبٔ٘

أ2د /يذًذ اثٕانمًصبٌ

أ.و.د  /إُٚبش انعجبضٙ

د  /دُٚب كًبل عجذ انطالو

د  /يذًذ انًطٛرٖ

د /اضبيخ انطجالٖٔ

د /يًذٔح عجذانفزبح

د /يُٗ انطُذَٕٗٚ

د /عجذِ عزش
انًذرج

يجًٕعّ
(ة)

يذرج ()429

يذرج ( انعهٕ٘ )
رجبرِ خبرجٛخ

يذبضجخ دكٕيٛخ ٔلٕيٛخ

إدصبء رطجٛمٙ

يذبضجخ ركبنٛف ()0

يشبكم يذبضجٛخ يعبصرح

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ

إدارح يٕاد

أ.و.د /عسد لُبٔ٘

أ.و.د /ضٛذ عجذ انفزبح

أ  .د  /وليد عفيفي

ا د /رضب صبنخ

د  /دُٚب كًبل عجذ انطالو

أ2د /يذًذ اثٕانمًصبٌ

أ.و.د  /إُٚبش انعجبضٙ

د  /يذًذ انًطٛرٖ

د /اضبيخ انطجالٖٔ

د /يًذٔح عجذانفزبح

د /يُٗ انطُذَٕٗٚ

د /عجذِ عزش

يذرج ( ) 422

يذرج ( انًطرح )
يذبضجخ ركبنٛف ()0

رجبرِ خبرجٛخ

يذبضجخ دكٕيٛخ

إدصبء رطجٛمٙ

إدارح يٕاد

يشبكم يذبضجٛخ

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ

ا د /رضب صبنخ

أ.و.د /عسد لُبٔ٘

ٔلٕيٛخ

أ  .د  /وليد عفيفي

أ.و.د  /إُٚبش انعجبضٙ

يعبصرح

أ2د /يذًذ اثٕانمًصبٌ

د /اضبيخ انطجالٖٔ

د  /دُٚب كًبل عجذ انطالو

د  /يذًذ انًطٛرٖ

يجًٕعّ
( ج)

د /عجذِ عزش

أ.و.د /ضٛذ عجذ انفزبح

د /يُٗ انطُذَٕٗٚ
انًذرج

يذرج ( ) 329

د /يًذٔح عجذانفزبح

يذرج ( ) 329

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( يذبضجخ ) نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل )

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو
و

يجًٕ
عّ
(أ)

انثالثبء

األدذ
22 – 8

0 – 22

5-0

22 – 8

0 – 22

5-0

انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ

َظى انًعهٕيبد انًذبضجٛخ

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ

يراجعخ انذطبثبد

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0

أ.د /إٓٚبة أثٕ خساَّ

د /اثراْٛى انطذبٌ

أ.و.د  /ضٛذ عجذ انفزبح

د /أ ًٍٚصجر٘ يذًذ

أ.و.د /اًٚبٌ عجذانفزبح

د ْ /بنّ انعجًٙ

د  /اثراْٛى زكرٚب

د /عجذِ عزش

د ْ /جخ طُطبٖٔ

انجًٕٓدٖ

دٚ /بضر زكرٚب انشبفعٗ

يذرج ()429

يجًٕ
عّ
(ة)

يذرج ()429

َظى انًعهٕيبد انًذبضجٛخ

انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ

يراجعخ انذطبثبد

أ.و.د  /ضٛذ عجذ انفزبح

أ.د /إٓٚبة أثٕ خساَّ

د /اثراْٛى انطذبٌ

د ْ /بنّ انعجًٙ

د /أ ًٍٚصجر٘ يذًذ

أ.و.د /اًٚبٌ عجذانفزبح

د ْ /جخ طُطبٖٔ

د  /اثراْٛى زكرٚب

د /عجذِ عزش

يذرج ()422
يجًٕ
عّ
(ة)

انًذرج

8-5

دٚ /بضر زكرٚب انشبفعٗ

انجًٕٓدٖ

يذرج ()422

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ

َظى انًعهٕيبد انًذبضجٛخ

انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ

يراجعخ انذطبثبد

د /اثراْٛى انطذبٌ

أ.و.د  /ضٛذ عجذ انفزبح

أ.د /إٓٚبة أثٕ خساَّ

د ْ /بنّ انعجًٙ

د /أ ًٍٚصجر٘ يذًذ

د /عجذِ عزش

د ْ /جخ طُطبٖٔ

د  /اثراْٛى زكرٚب

دٚ /بضر زكرٚب انشبفعٗ

أ.و.د /اًٚبٌ عجذانفزبح
انجًٕٓدٖ

يذرج ( ) 322

يذرج ( )329

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( لطى االلزصبد ٔانًبنٛخ انعبيخ ) نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل )

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
انثالثبء

األٚبو
انٕلذ

22 – 8
الزصبدٚبد اإلَزبج
أ2د  /يذًٕد عجذ انذبفظ

0 – 22
الزصبد رٚبضٙ
د  /ادًذ عٛذ

االرثعبء
5-0
رطجٛمبد الزصبدٚخ عهٗ
انذبضت االنٗ
أ.و .د  /أشرف نطفٙ

لبعخ ( )422

المدرج

22 – 8
رطٕر انفكر
االلزصبد٘
أ.و.د /عسد
لُبٖٔ

0 – 22
الزصبد لٛبضٙ
أ.و.د /ضٓبو َجى

5-0
الزصبد َمذ٘
أ.و.د /عصبو يُذٔر

لبعخ ( )422

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( إدارح اإلعًبل ) نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل )

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو
انٕلذ

انثالثبء

االثٍُٛ
22 – 8

0 – 22

5-0

22 – 8

0 – 22

5-0

َظرٚبد انزُظٛى

َظى انًعهٕيبد اإلدارٚخ

إدارح انجٕدح

ثذٕس انزطٕٚك

ثذٕس انعًهٛبد اإلدارٚخ

اإلدارح أالضزرارٛجّٛ

د /ضبيخ عجذانًمصٕد

أ.د /دط ٍٛيصٛهذٗ

د /يُٗ انطُذَٕٗٚ

أ.د /ريضبٌ عجذانطالو

د  /يًذٔح عجذانفزبح

أ2د /ريضبٌ عجذ انطالو

د /شبْٛطزب انطعٛذ نجذِ
لبعخ ()502

المدرج

د /ضٓبو َجٛم ضهًٛبٌ
لبعخ ()502

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( االدصبء ٔانرٚبضخ ٔانزبي ) ٍٛنهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل )

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو

االثٍُٛ

انٕلذ

االرثعبء

22 – 8

0 – 22

5-0

22 – 8

0 – 22

5-0

ثذٕس انعًهٛبد

ادصبء رٚبضٗ

رذهٛم ادصبئٗ انٗ

نغخ ثريجخ دبضت انٗ

رذهٛم االَذذر انًزعذد

رٚبضٛبد يزمذيخ

أ.و.د /طبرق عجذانذًٛذ

أ.دٔ /نٛذ عفٛفٗ

أ.دٔ /نٛذ عفٛفٗ

أ.د /عجذهللا انغبنٗ

د /ادًذ ريسٖ شذبرخ

د /ادًذ ريسٖ شذبرخ

المدرج

لبعخ ( )422

لبعخ ( )422

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

جدول شعبة اللغة

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ األٔنٗ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل) شعجخ انهغخ االَجهٛسٚخ

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
االدذ

األٚبو

االرثعبء

انٕلذ

22 – 8

0 – 22

5-0

يجًٕعّ
(أ)

لبٌَٕ رجبرٖ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ.د  /يذًٕد عجذانذبفظ
أ2و2د /عبطف انفمٗ

يجبدئ يذبضجّ ()2
أ2د /رضب صبنخ

انطهٕن انزُظًٙٛ
د  /ادًذ انططٕدٗ

انًذرج
يجًٕعّ
(ة)

يجًٕعّ
( ج)

انًذرج

انطهٕن انزُظًٙٛ
د  /ادًذ انططٕدٗ

8-5

يذرج ()624
يجبدئ يذبضجّ ()2
لبٌَٕ رجبرٖ
أ2د /رضب صبنخ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ.د  /يذًٕد عجذانذبفظ
أ2و2د /عبطف انفمٗ
يذرج ()625
انطهٕن انزُظًٙٛ
د  /ادًذ انططٕدٗ

لبٌَٕ رجبرٖ
ٔضٛبضبد يبنٛخ
أ.د  /يذًٕد عجذانذبفظ
أ2و2د /عبطف انفمٗ

لبعخ ()622

22 – 8

0 – 22

5-0

رٚبضٛبد األعًبل
أ.و.د /طبرق عجذ انذًٛذ

أصٕل االلزصبد
أ.و.د /أشرف نطفٙ

إدارح األعًبل
أ.و .د /عهٗ عجذ انمبدر

إدارح األعًبل
أ.و .د /عهٗ عجذ انمبدر

يذرج () 624
رٚبضٛبد األعًبل
أ.و.د /طبرق عجذ انذًٛذ

أصٕل االلزصبد
أ.و.د /أشرف نطفٙ

يذرج ()625
يجبدئ يذبضجّ ()2
أ2د /رضب صبنخ

أصٕل االلزصبد
أ.و.د /أشرف نطفٙ

إدارح األعًبل
أ.و .د /عهٗ عجذ انمبدر

رٚبضٛبد األعًبل
أ.و.د /طبرق عجذ
انذًٛذ

يذرج ()622
kafrelsheikh university
faculty of commerce

نشٛخ
ح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
ٛى ٔانطالة

شئٌٕ انزعهٛى
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

جذٔل انذراض ٙنهفرلخ انثبَٛخ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج( )ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل ) شعجخ انهغخ االَجهٛسٚخ

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
االثٍُٛٛ

األٚبو
انٕلذ

22 – 8

يجًٕعّ
(أ)

دراضبد يذبضج ّٛثهغّ

د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب

انًذرج

يجًٕعّ
(ة)

انثالثبء

يذبضجخ شركبد األشخبص
أ2د  /عهٗ يجبْذ

5-0

0 – 22

إدارح رطٕٚك
يجبدئ انًذبضجخ اإلدارٚخ
.أ.د /رضب صبنخ
أ2و2د  /عهٗ
عجذانمبدر
يذرج ( ) 529
دراضبد يذبضج ّٛثهغّ
د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب

يجبدئ انًذبضجخ
اإلدارٚخ
.أ.د /رضب صبنخ

8-5

22 – 8

0 – 22

5-0

يذبضجخ شركبد األشخبص
أ2د  /عهٗ يجبْذ

يجبدئ اإلدصبء
أ2د /عجذ هللا انغبنٙ

ادارح يٕارد ثشرّٚ
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د  /ضٓبو َجى

يذرج
إدارح رطٕٚك
أ2و2د  /عهٗ عجذانمبدر

الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د  /ضٓبو َجى

يذرج ( ) 522
إدارح رطٕٚك
أ2و2د  /عهٗ عجذانمبدر

انًذرج

يذبضجخ شركبد
األشخبص
أ2د  /عهٗ يجبْذ

دراضبد يذبضج ّٛثهغّ
د /اثراْٛى انطذبٌ
د /اثراْٛى زكرٚب

لبعخ ( ) 502

( ) 529

يجبدئ اإلدصبء
أ2د /عجذ هللا انغبنٙ

يذرج ( ) 522
يجبدئ انًذبضجخ اإلدارٚخ
.أ.د /رضب صبنخ

ادارح يٕارد ثشرّٚ
د /رضب
شبكرعجذانكرٚى

الزصبد َمٕد ٔثُٕن
أ.و.د  /ضٓبو َجى

لبعخ ( ) 502

شئٌٕ انزعهٛى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

ادارح يٕارد ثشرّٚ
د /رضب شبكر
عجذانكرٚى

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

يجبدئ اإلدصبء
أ2د /عجذ هللا انغبنٙ

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انثبنثخ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙانفصم انذراض ٙاألٔل ) شعجخ انهغخ االَجهٛسٚخ

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
األٚبو
و

يجًٕعّ
(أ)

االدذ
22 – 8

0 – 22

5-0

8-5

22 – 8

إدصبء رطجٛمٙ
أ2د  /عبد هللا عبد الغالي

رجبرِ خبرجٛخ
أ.و.د /ضٓبو َجى

يشبكم يذبضج ّٛيعبصرح
د /أ ًٍٚصجر٘

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ
د  /يذًذ انًطٛرٖ

يذبضجخ دكٕيٛخ ٔلٕيٛخ
د /صالح دًبد

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ
د  /يذًذ انًطٛرٖ

(ة)

يجًٕعّ

(ج )

0 – 22

يذرج ( ) 529

انًذرج

يجًٕعّ

االرثعبء

رجبرِ خبرجٛخ
أ.و.د /ضٓبو َجى

إدصبء رطجٛمٙ
أ2د  /عبد هللا عبد
الغالي
يذرج ( ) 522

يذبضجخ ركبنٛف ()0
د/عجذِ عزش

5-0
إدارح يٕاد
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

يذرج ( ) 529
يشبكم يذبضج ّٛيعبصرح
د /أ ًٍٚصجر٘

إدارح يٕاد
د /رضب شبكر عجذانكرٚى

يذبضجخ دكٕيٛخ ٔلٕيٛخ
د /صالح دًبد

يذبضجخ ركبنٛف ()0
د/عجذِ عزش

يذرج ( ) 522

يشبكم يذبضج ّٛيعبصرح

رًٕٚم ٔإدارح يبنٛخ

إدصبء رطجٛمٙ

رجبرِ خبرجٛخ

يذبضجخ ركبنٛف ()0

إدارح يٕاد

يذبضجخ دكٕيٛخ ٔلٕيٛخ

د /أ ًٍٚصجر٘

د  /يذًذ انًطٛرٖ

أ2د  /عبد هللا عبد الغالي

أ.و.د /ضٓبو َجى

د/عجذِ عزش

د /رضب شبكر عجذانكرٚى

د /صالح دًبد

انًذرج

شئٌٕ انزعهٛى

يذرج

( ) 502

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

يذرج ( ) 502

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( يذبضجخ ) شعجخ انهغخ االَجهٛسٚخ نهعبو انجبيع ( 0202/0202 ٙرعهٛى ْج ( ) ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل)

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو

االثٍُٛ

و

انخًٛص

22 – 8

0 – 22

5-0

22 – 8

0 – 22

5-0

يجًٕعّ
(أ)

انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى
أ2د /ادًذ عجذ انطالو

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ
د  /عجذِ عزش

َظى انًعهٕيبد انًذبضجٛخ

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ
أ.و.د /ثطبو ضًٛر
ثبرٔيخ

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0
أ2د /عهٗ يجبْذ

يراجعخ انذطبثبد
د  /أ ًٍٚصجر٘

يجًٕعّ
(ة)

َظى انًعهٕيبد انًذبضجٛخ
د  /صالح دًبد

يجًٕعّ
( ج)

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ
د  /عجذِ عزش

د  /صالح دًبد

يذرج ( )529

يذرج ( )624
انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى
أ2د /ادًذ عجذ انطالو

َظى انزكبنٛف انفعهٛخ
د  /عجذِ عزش

يراجعخ انذطبثبد
د  /أ ًٍٚصجر٘

يذرج ( )624
َظى انًعهٕيبد
انًذبضجٛخ

انزذهٛم انًذبضج ٙنهمٕائى
أ2د /ادًذ عجذ انطالو

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0
أ2د /عهٗ يجبْذ

يذرج ( )522

د  /صالح دًبد
لبعخ ( )622

شئٌٕ انزعهٛى

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ
أ.و.د /ثطبو ضًٛر
ثبرٔيخ

يذبضجخ ضرٚجٛخ ()0
أ2د /عهٗ يجبْذ

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

يراجعخ انذطبثبد
د  /أ ًٍٚصجر٘

يذبضجخ يبنٛخ يزمذيّ
أ.و.د /ثطبو ضًٛر ثبرٔيخ

لبعخ ( )502

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

kafrelsheikh university
faculty of commerce

جبيعخ كفر انشٛخ
كهٛخ انزجـبرح يكزت ٔكٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انجذٔل انذراض ٙنهفرلخ انراثعخ ( إدارح اإلعًبل ) شعجخ انهغخ االَجهٛسٚخ نهعبو انجبيع (0202/0202 ٙرعهٛى ْج ( ) ٍٛانفصم انذراض ٙاألٔل)

يذبضراد فعهٛخ االضجٕع ( )24 – 20 – 22- 8- 6 -4 -0
يذبضراد انكزرَٔٛخ االضجٕع ( ) 23 -22 -9- 7- 5- 3 – 2
األٚبو
انٕلذ

انخًٛص

االثٍُٛ
22 – 8
َظى انًعهٕيبد اإلدارٚخ

0 – 22
إدارح انجٕدح

5-0
اإلدارح اإلضزرارٛجٛخ

22 – 8
ثذٕس انزطٕٚك

0 – 22
َظرٚبد انزُظٛى

د /ادًذ انططٕدٗ

د /ادًذ انططٕدٗ

د /رضب شبكر عجذانكرٚى

د  /ضبيخ يطر

د  /ضبيخ يطر

المدرج

شئٌٕ انزعهٛى

لبعخ ( )622

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
(أ.د /على مجاهد احمد السيد )

5-0
ثذٕس انعًهٛبد اإلدارٚخ
أ.و.د/عهٗ عجذ انمبدر

لبعخ ( )622

عميد الكلية
( أ.د /شيرين حامد ابووردة)

