
 جامعة كفر الشيخ                                                                                               
  كلية التجارة 

 والبحوث شئون الدراسات العليا

 

 

 

  

 8-5 5-2 2-11 11-8 الوقت 

 المهني  رماجستي

  محاسبة 

 

 فية يمشكالت محاسب

 تمويل الشركات 

   الشافعيد/ياسر 

 فيدراسات متقدمة 

 التكاليف 

د/ على مجاهد  0م0ا

 السيد

دراسات متقدمة في المحاسبة 

  المالية 

 د/ سيد عبدالفتاح سيد 0م0ا

 ة ينظم المعلومات المحاسب

 السيد فوده شوقيد/0ا

  

 310 310 310 310 المدرج 

 

المهني  رماجستي

 ( ادارة  االعمال )

 

 ادرة االنتاج

 د/شيرين حامد 0م0ا

 ابو وردة 

 

  ادرة التسويق 

 د/شيرين حامد 0م0ا

 وردة  ابو

 

التمويل  فيدراسات متقدمة 

  واالستثمار 

 د/ اسامة السيد الطبالوي

 

   سلوك تنظيمي 

 د/ عبدالعزيز على مرزوق 0م0ا

 318 318 318 318 المدرج 

 جدول دراسي للماجستير المهني ) محاسبة وادارة االعمال ( المستوى االول 

 يوم السبت من كل اسبوع2017دور فبراير    
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 8-5 5-2 2-11 11-8 الوقت 

 ماجستير  المهني 

لغير  عمال اال)ادارة  

 (التجاريين 

  القتصاد اساسيات ا

 د/ ايهاب محمد ابراهيم 

 اساسيات المحاسبة 

 د/ هالة العجمي 

 اساسيات االدارة 

 د/ سهام نبيل سلميان 

 

 اساسيات االحصاء  

 أ.م.د/ وليد عفيفي 

 

 301 301 301 301 المدرج 

 دارة اعمال ( المستوى االول) اال جدول دراسي للماجستير المهني

 مستويات ( يوم السبت 5) نلغير التجاريي 2017فبراير  دور
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 8-5 5-2 2-11 11-8 الوقت 

 ماجستير  المهني

 )محاسبة المستوى الثالث  (

 ادوات ادارة التكلفة

 فودةد/ شوقي السيد 0ا

 تحليل القوائم المالية

 د/ ايمن  صبري

دراسات متقدمة في محاسبة 

 المنشات المالية

 د/ياسر زكريا الشافعي

 

 بحوث ودراسات محاسبية

 د/ على مجاهد السيد0م0ا

 

 509 509 509 509 المدرج 

 جدول دراسي للماجستير المهني ) محاسبة المستوى الثالث  (

 يوم السبت  من كل اسبوع  2017دور فبراير  
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 8-5 5-2 2-11 11-8 الوقت 

 المهني  ماجستير

 )محاسبة  (

دراسات متقدم في    

المحاسبة  

 االدارية 

د/ على مجاهد 0م0ا

 احمد السيد

دراسات متقدمة في 

 المراجعة 

 د/سيد عبدالفتاح  0م0ا

المحاسبة والمراجعة في االنظمة 

 االلكترونية 

 د/ايمن محمد صبري

 دراسات في المحاسبة الضريبة

 د/هالة عبدالفتاح العجمي  

 410 410 410 410 المدرج 

 ماجستير المهني

 )ادارة االعمال  ( 

 ادارة االعمال الدولية

د/ عبدالعزيز على 0م0ا

  مرزوق 

احصاء تطبيقي وبحوث 

 العمليات 

 د/وليد محمد عفيفي 0م0ا

 

 نظم تكنولوجيا المعلومات

 د/ محمد ابو القمصان عبدالوهاب0ا

 ادارة الموارد البشرية

 د/ محمد ابو القمصان عبدالوهاب 0ا

 409 409 409 409 المدرج 

 المستوى الثانيجدول دراسي للماجستير المهني )محاسبة وادارة االعمال   ( 

 0يوم السبت من كل اسبوع  2017دور فبراير 
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 8-5 5-2 2-11 11-8 الوقت 

 ماجستير  المهني

)ادارة االعمال تخصص 

 موارد بشرية  (

 االدارة االستراتيجية

 د/ رمضان عبدالسالم0ا

 تخطيط القوى العاملة

 د/ رمضان عبدالسالم0ا

 التدريب وتنمية المهارات

 د/ عبدالعزيز على مرزوق0م0ا

 العالقات الصناعية

 د/اسامة السيد الطبالوي

 309 309 309 309 المدرج

ماجستير المهني )ادارة 

االعمال تخصص 

 المصارف  (
 التسويق المصرفي

 د/ايناس محمد العباسي

 

 ادارة صناديق االستثمار

د/ محمد ابو القمصان 0ا

 عبدالوهاب

 

 والعمليات المصرفيةادارة االنتمان 

 د/ايناس محمد العباسي

 

 االدارة االستراتيجية

 د/ رمضان عبدالسالم0ا

 510 510 510 510 المدرج

  ثو ادارة المصارف  ( المستوى الثال ةجدول دراسي للماجستير المهني )ادارة االعمال  تخصص ادارة موارد بشري

 يوم السبت 2017دور فبراير  


