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 الفرقة األولى الفرقة

 األحد اليوم

2ـ  s 1 المدرج  3ـ  2  4ـ  3   4-5  

410 S1 (2بة )مبادئ  محاس  

 أ/ إبراهيم زكريا

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ / هديل توفيق

 أ / ايه سمير

 رياضيات االستثمار

 أ/ نورا رشدي

509 S2 

 

 رياضيات االستثمار

 أ/ نورا رشدي

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / إبراهيم زكريا

 

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ/ هديل توفيق

 أ / ايه سمير

510 S3 

 

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ/ هديل توفيق

 أ / ايه سمير

 رياضيات االستثمار

 أ/ نورا رشدي

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / إبراهيم زكريا

 

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

605 S4 

 

 دراسات اقتصادية بلغة

ىالجرب أ / سارة  

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ/ هديل توفيق

 أ / ايه سمير

 رياضيات االستثمار

 أ/ نورا رشدي

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / إبراهيم زكريا
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 الفرقة األولى الفرقة

 الخميس اليوم

2ـ  s 1 المدرج 3ـ  2  4ـ  3   4-5  

410 S 5 ( 2مبادئ  محاسبة)  

 أ / تامر الشيخ

 أ/ محمد عبد هللا

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ / وائل شوقى

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

ا الستثماررياضيات   

احمد رمزىأ/   

509 S 6  ا الستثماررياضيات  

احمد رمزىأ/   

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / تامر الشيخ

هللاأ/ محمد عبد   

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ / وائل شوقى

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

510 S 7 دراسات اقتصادية بلغة 

ىأ / سارة الجرب  

ا الستثماررياضيات   

احمد رمزىأ/   

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / تامر الشيخ

 أ/ محمد عبد هللا

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ / وائل شوقى

ئ المحاسبة اإلداريةمباد  604  

 أ / وائل شوقى

 دراسات اقتصادية بلغة

ىأ / سارة الجرب  

ا الستثماررياضيات   

احمد رمزىأ/   

(2مبادئ  محاسبة )  

 أ / تامر الشيخ

 أ/ محمد عبد هللا
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 الفرقة الثانية الفرقة
 االثنين اليوم

s 9-10 القاعة   10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  

301 S 1 موالكات األمحاسبه شر  

إبراهيم منشاوىأ /   

وائل سعدأ /   

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ / محمد عبد هللا

 أ / حسن يوسف

 أ / هاشم رفعت

إنتاجإدارة   

/ منى السنديونى أ  

 تأمين

 أ/ أحمد رمزي

 مالية عامة

 أ/حنان عادل

318 S 2  

 مالية عامة

 أ/حنان عادل 

موالمحاسبه شركات األ  

راهيم منشاوىابأ /   

وائل سعدأ /   

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ / محمد عبد هللا

 أ /   أ / حسن يوسف

 أ / هاشم رفعت

إنتاجإدارة   

/ منى السنديونى أ  

 تأمين

 أ/ أحمد رمزي

401 S 3 تأمين 

 أ/ أحمد رمزي

                             مالية عامة

         

 أ/حنان عادل

موالركات األمحاسبه ش  

ابراهيم منشاوىأ /   

وائل سعدأ /   

تطبيقات محاسبيه 

 واداريةعلى الحاسب

 أ / محمد عبد هللا

 أ / حسن يوسف

 أ / هاشم رفعت

إنتاجإدارة   

/ منى السنديونى أ  

418 S 4  إنتاجإدارة  

/ منى السنديونى أ  

 تأمين

 أ/ أحمد رمزي

 مالية عامة

 أ/حنان عادل

موالمحاسبه شركات األ  

منشاوى إبراهيمأ /   

وائل سعدأ /   

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ / محمد عبد هللا

 أ / حسن يوسف

 أ / هاشم رفعت

610 S5 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب 

 أ / محمد عبد هللا

 أ / حسن يوسف

 أ / هاشم رفعت

إنتاجإدارة   

/ منى السنديونى أ  

 تأمين

 أ/ أحمد رمزي

ةمالية عام  

 أ/حنان عادل

موالمحاسبه شركات األ  

ابراهيم منشاوى أ /   

وائل سعدأ /   
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 الفرقة الثانية الفرقة
 االثنين اليوم

s 9-10 القاعة   10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  

518 S 6 موالمحاسبه شركات األ  

هبة طنطاويأ /   

 

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ /  وائل شوقي

  ح حمدأ /   صال

 أ / أية الجزار

إنتاجإدارة   

/ وليد أبو حلوة أ  

 تأمين

نورا محمد رشديأ/  

 مالية عامة

 أ/ أحمد  قمرة

520 S 7 مالية عامة 

 أ/ أحمد  قمرة

موالمحاسبه شركات األ  

هبة طنطاويأ /   

 

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ /  وائل شوقي

صال ح حمدأ /   

 أ / أية الجزار

تاجإنإدارة   

/ وليد أبو حلوة أ  

 تأمين

نورا محمد رشديأ/  

521 S 8 تأمين 

نورا محمد رشديأ/  

 مالية عامة

                          أ/ أحمد  قمرة

                                           

                                           

                                           

                                           

                                  

موالمحاسبه شركات األ  

هبة طنطاويأ /   

 

تطبيقات محاسبيه 

 واداريةعلى الحاسب

 أ /  وائل شوقي

 أ / صال ح حمد

 أ / أية الجزار

إنتاجإدارة   

/ وليد أبو حلوة أ  

609 S 9  إنتاجإدارة  

حلوة/ وليد أبو  أ  

 تأمين

نورا محمد رشديأ/  

 مالية عامة

 أ/ أحمد  قمرة

موالمحاسبه شركات األ  

هبة طنطاويأ /   

 

 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب

 أ /  وائل شوقي

 أ / صال ح حمد

 أ / أية الجزار

612 S10 تطبيقات محاسبيه واداريةعلى الحاسب 

 أ /  وائل شوقي

 أ /   صال ح حمد

 أ / أية الجزار

إنتاجدارة إ  

/ وليد أبو حلوة أ  

 تأمين

نورا محمد رشديأ/  

 مالية عامة

 أ/ أحمد  قمرة

موالمحاسبه شركات األ  

هبة طنطاويأ /   
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 الفرقة الثالثة لفرقة
 الثالثاء اليوم

s 9-10 القاعة   10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  2.5-3.5  

301 S1  (1ضريبية )محاسبة  
 أ / إبراهيم الطحان

هبه عثمانأ /   

 

 أصول مراجعة ورقابة داخلية

نأ / أميره عبد الرحم  
 

 اقتصاد تحليلي 

 أ/سارة الجربي

 تطبيقات محاسبية وإحصائية

 أ / تامر الشيخ

 أ/ كرم محمد ياسين

 تنمية وتخطيط

 أ/حنان عادل
 إدارة استثمار

 أ/ عالء عمران

 

318 S2  اقتصاد تحليلي 

 أ/سارة الجربي
(1ضريبية )محاسبة   

/ إبراهيم الطحان أ  

 أ / هبه عثمان

 

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

نأ / أميره عبد الرحم  
 

 إدارة استثمار

 أ/ عالء عمران

 

 تطبيقات محاسبية واحصائية

 أ / تامر الشيخ

 أ/ كرم محمد ياسين

 تنمية وتخطيط

 أ/حنان عادل

401 S3 تنمية وتخطيط 

 أ/حنان عادل
 إدارة استثمار

 أ/ عالء عمران

 

(1ضريبية )محاسبة   
 أ / إبراهيم الطحان

 أ / هبه عثمان
 

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

نأ / أميره عبد الرحم  
 

 اقتصاد تحليلي 

 أ/سارة الجربي

 تطبيقات محاسبية واحصائية

 أ / تامر الشيخ

 أ/ كرم محمد ياسين

418 S4 إدارة استثمار 

 أ/ عالء عمران 

 تطبيقات محاسبية واحصائية

ر الشيخأ / تام  

 أ/ كرم محمد ياسين

 تنمية وتخطيط

 أ/حنان عادل

(1ضريبية )محاسبة   
 أ / إبراهيم الطحان

 أ / هبه عثمان
 

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

نأ / أميره عبد الرحم  
 

 اقتصاد تحليلي

  أ/سارة الجربي

501 S5  اصول مراجعة ورقابة

 داخلية

نأ / أميره عبد الرحم  
 

 تنمية وتخطيط

عادلأ/حنان   

 تطبيقات محاسبية واحصائية

 أ / تامر الشيخ

 أ/ كرم محمد ياسين

 اقتصاد تحليلي 

 أ/سارة الجربي

 إدارة استثمار

 أ/ عالء عمران

 

(1ضريبية )محاسبة   
 أ / إبراهيم الطحان

 أ / هبه عثمان
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 الفرقة الثالثة لفرقة

 الثالثاء اليوم

s 9-10 القاعة   10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  2.5-3.5  

518 S 6  (1ضريبية )محاسبة  

سلطانأ / محمد   

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

 أ / صال ح حمد

/ نسمه السيدأ   

 

 اقتصاد تحليلي 

مرةأ/أحمد ق  

تطبيقات محاسبية 

 واحصائية

 أ / عبده عتش

 

 تنمية وتخطيط

 أ/ أحمد عيد

 إدارة استثمار

 أ/ رضا شاكر

 

520 S 7  اقتصاد تحليلي 

 أ/أحمد قمرة

(1ضريبية )محاسبة   

سلطانأ / محمد   

اصول مراجعة 

 ورقابة داخلية

 أ / صال ح حمد

/ نسمه السيدأ   

 

 إدارة استثمار

 أ/ رضا شاكر

 

اسبية تطبيقات مح

 واحصائية

 أ / عبده عتش

 أ /

 تنمية وتخطيط

 أ/ أحمد عيد

521 S 8 تنمية وتخطيط 

 أ/ أحمد عيد

 إدارة استثمار

 أ/ رضا شاكر

 

ضريبية محاسبة 

(1))  

سلطانأ / محمد   

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

 أ / صال ح حمد

/ نسمه السيدأ   

 اقتصاد تحليلي 

 أ/أحمد قمرة

تطبيقات محاسبية 

ةواحصائي  

 أ / عبده عتش

 

609 S 9 إدارة استثمار 

 أ/ رضا شاكر

 

تطبيقات محاسبية 

 واحصائية

 أ / عبده عتش

 

 تنمية وتخطيط

 أ/ أحمد عيد

(1ضريبية )محاسبة   

سلطانمحمد  أ /  

اصول مراجعة ورقابة 

 داخلية

 أ / صال ح حمد

/ نسمه السيدأ   

 

 اقتصاد تحليلي 

 أ/أحمد قمرة

612 S10  ابة اصول مراجعة ورق

 داخلية

 أ / صال ح حمد

/ نسمه السيدأ   

 

 تنمية وتخطيط

 أ/ أحمد عيد

تطبيقات محاسبية 

 واحصائية

 أ / عبده عتش

 

 اقتصاد تحليلي 

 أ/أحمد قمرة

 إدارة استثمار

 أ/ رضا شاكر

 

ضريبية محاسبة 

(1)  

سلطانأ / محمد   
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 الفرقة الرابعة   الفرقة 

 االحد اليوم
s 9-10 القاعة   10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  2.5-3.5  

301 S1 بحوث العمليات فى المحاسبة 

 أ / ابراهيم زكريا

وموازناتتكاليف معيارية   

/ إبراهيم الطحانأ   

ابراهيم منشاوىأ/   

 

 محاسبة منشأت متخصصه

هديل توفيقأ /   

 

 محاسبة إدارية متقدمه

هبه عثمانأ/  

سعدأ/ وائل   

مالية  تأسواق ومؤسسا  

خالد ماضىأ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/ أحمد عيد

318 S2 مشاكل اقتصادية 

 أ/ أحمد عيد

 بحوث العمليات فى المحاسبة

 أ / ابراهيم زكريا
وموازناتتكاليف معيارية   

/ إبراهيم الطحانأ   

ابراهيم منشاوىأ/   

 

 محاسبة منشأت متخصصه

هديل توفيقأ /   

 

 محاسبة إدارية متقدمه

هبه عثمانأ/  

سعدأ/ وائل   

مالية  تومؤسساأسواق   

خالد ماضىأ/  

401 S3 مالية  تأسواق ومؤسسا  

خالد ماضىأ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/ أحمد عيد

 بحوث العمليات فى المحاسبة

 أ / ابراهيم زكريا
وموازناتتكاليف معيارية   

/ إبراهيم الطحانأ   

ابراهيم منشاوىأ/   

 

 محاسبة منشأت متخصصه

هديل توفيقأ /   

 

همحاسبة إدارية متقدم  

هبه عثمانأ/  

سعدأ/ وائل   

418 S4 محاسبة إدارية متقدمه 

هبه عثمانأ/  

سعدأ/ وائل   

مالية  تأسواق ومؤسسا  

خالد ماضىأ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/ أحمد عيد

 بحوث العمليات فى المحاسبة

 أ / ابراهيم زكريا
وموازناتتكاليف معيارية   

/ إبراهيم الطحانأ   

ابراهيم منشاوىأ/   

 

ت متخصصهمحاسبة منشأ  

هديل توفيقأ /   

 

501 S5 محاسبة منشأت متخصصه 

هديل توفيقأ /   

 

 محاسبة إدارية متقدمه

هبه عثمانأ/  

سعدأ/ وائل   

مالية  تأسواق ومؤسسا  

خالد ماضىأ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/ أحمد عيد

 بحوث العمليات فى المحاسبة

 أ / إبراهيم زكريا
وموازناتتكاليف معيارية   

طحان/ إبراهيم الأ   

ابراهيم منشاوىأ/   
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 الفرقة الرابعة الفرقة

 االحد اليوم

s 9-10 القاعة  10-11  11-12  12.5-1.5  1.5-2.5  2.5-3.5  

518 S6  بحوث العمليات فى

 المحاسبة

هبه طنطاوى أ /  

 أ / نسمه السيد

تكاليف معيارية 

 وموازنات

عبده عتش/ أ   

 

محاسبة منشأت 

 متخصصه

ايه سميرأ /   

ره عبدالرحمنأ / امي  

 

 محاسبة إدارية متقدمه

محمد سلطان/  أ  

 

مالية  تأسواق ومؤسسا  

وليد حمدان أ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/سارة الجربي

520 S7 مشاكل اقتصادية 

 أ/سارة الجربي

بحوث العمليات فى 

 المحاسبة

هبه طنطاوىأ /    

 أ / نسمه السيد

تكاليف معيارية 

 وموازنات

عبده عتش/ أ   

 

 

نشأت متخصصهمحاسبة م  

ايه سميرأ /   

 أ / اميره عبدالرحمن

 

 محاسبة إدارية متقدمه

محمد سلطان/  أ  

 

مالية  تأسواق ومؤسسا  

وليد حمدان أ/  

521 S8 تأسواق ومؤسسا 

 مالية 

وليد حمدان أ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/سارة الجربي

بحوث العمليات فى 

 المحاسبة

هبه طنطاوىأ /    

 أ / نسمه السيد

وموازناتيارية تكاليف مع  

عبده عتش/ أ   

 

 محاسبة منشأت متخصصه

ايه سميرأ /   

 أ / اميره عبدالرحمن

 

 محاسبة إدارية متقدمه

محمد سلطان/  أ  

 

609 S9  محاسبة إدارية

 متقدمه

محمد سلطان/  أ  

 

 تأسواق ومؤسسا

 مالية 

وليد حمدان أ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/سارة الجربي

بحوث العمليات فى 

 المحاسبة

هبه طنطاوى/   أ  

 أ / نسمه السيد

وموازناتتكاليف معيارية   

عبده عتش/ أ   

 

محاسبة منشأت 

 متخصصه

ايه سميرأ /   

 أ / اميره عبدالرحمن

 

612 S1

0 

محاسبة منشأت 

 متخصصه

ايه سميرأ /   

 أ / اميره عبدالرحمن

 

 محاسبة إدارية متقدمه

محمد سلطان/  أ  أ/  

 

 تأسواق ومؤسسا

 مالية 

دان وليد حمأ/  

 مشاكل اقتصادية

 أ/سارة الجربي

بحوث العمليات فى 

 المحاسبة

هبه طنطاوى /أ   

 أ / نسمه السيد

تكاليف معيارية 

 وموازنات

عبده عتش/ أ   
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)شعبة اإلدارة ( الفرقة الرابعة الفرقة  

 األحد اليوم

10-9 القاعة  10-11  11-12  

 دراسة جدوى المشروعات  301

أبوالدهب دسامح عبد المفصوأ/  

 إدارة مشروعات 

إيمان صال ح المنطاوىأ/  

 تسويق دولي 

ال ح المنطاوىإيمان صأ/  
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