
 

   الذيخجامعة كفر –كلية التجارة 
قـدـم الـدرادـات الـعلـيـا والـبـحـوث    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين  األحد  
 الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت

2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 

هحاسبت  دبلوم المحادية

 ضزَبُت

أ.م.د/علً 

 هجاهذ أحوذ

 

هحاسبت 

الوٌشآث 

 الوتخصصت

أ.م.د/علً 

 هجاهذ احوذ

 هحاسبت هالُت  

أ.د/رضا 

 ابزاهُن صالح

 

أًظوت الزلابت 

 الذاخلُت

أ.د/شىلٍ 

 السُذ فىدة

 

هحاسبت   

 التكالُف

أ.م.د/علً 

 هجاهذ أحوذ

 

 510  403   303 المدرج

 ادارة هالُت دبلوم اإلدارة

ى أ.د/هحوذ اب

 الموصاى هحوذ

ًظن هعلىهاث 

 إدارَت

أ.د/هحوذ ابى 

الموصاى 

 هحوذ

السلىن 

 التٌظُوٍ

أ.د/رهضاى 

هحوىد عبذ 

 السالم

 ادارة اإلًتاج

أ.د/رهضاى 

هحوىد عبذ 

 السالم

 ادارة تسىَك 

أ.م.د/شزَي 

حاهذ اَى 

 وردة

    

   303 303 310 المدرج

هحاسبت  إدارة المدتذفيات

 هستشفُاث

أ.د/شىلٍ 

 فىدة السُذ

هبادئ ادارة 

 وسلىكُاث

ا.م.د/عبذ 

 العشَش هزسوق

الشزاء 

 والتخشَي

ا.م.د/شزَي 

 حاهذ ابى وردة

دراست جذوي 

 الوشزوعاث

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى 

 تخطُط صحٍ

ا.د/ًذَزة 

 هٌصىر حسي

     

   604 604 403 المدرج

 دبلومات ) الفرقة األولى (
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قـدـم الـدرادـات الـعلـيـا والـبـحـوث    

 

 

 

  

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين  األحد  
 الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت تـــــــوقـــــيــــتالـــــ

2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 

هشاكل هحاسبُت     دبلوم المحادية

 هعاصزة

 أ.د/شىلٍ فىدة

الوحاسبت 

 اإلدارَت

شىلٍ السُذ أ.د/

 فىدة

هشاكل هعاصزة 

 فٍ الوزاجعت

أ.م.د/علً 

 هجاهذ 

تصوُن ًظن 

 هحاسبُت

أ.د/رضا ابزاهُن 

 صالح

هزاجعت 

 الحساباث

أ.د/رضا ابزاهُن 

 صالح

  

  310 510 503  المدرج

دراست جذوٌ    دبلوم اإلدارة

 الوشزوعاث

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى هحوذ

سُاساث  

واستزاتجُاث 

 ادارَت

اى عبذ أ.د/رهض

 السالم

بحىث عولُاث 

 ادارَت

أ.د/رهضاى 

 عبذ  السالم

ادارة الوشتزَاث 

 والوخاسى

أ.م.د/شزَي 

 حاهذ ابى وردة

ادارة هىارد 

 بشزَت

أ.م.د/عبذ 

العشَش علً 

 هزسوق

  

  303 503 301  المدرج

ادارة    إدارة المدتذفيات

 هستشفُاث

ا.م.د/عبذ العشَش 

 هزسوق

اسالُب كوُت فٍ 

 ثالوستشفُا

ا.م.د/شزَي 

 حاهذ ابى وردة

تسىَك الخذهاث 

 الصحُت

ا.م.د/شزَي حاهذ 

 ابى وردة

االدارة الصحُت 

 والتغذَت

ا.د/ًذَزة 

 هٌصىر حسي

ًظن هعلىهاث 

 فٍ الوستشفُاث

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى هحوذ

   

  604 310 605  المدرج

 اإلئتواى الوصزفٍ الدرادات المصرفية

ا.م.د/هحوىد عبذ 

 الحافظ 

التصادَاث الٌمىد    

والبٌىن 

واالئتواى 

 الوصزفٍ

ا.م.د/هحوىد عبذ 

 الحافظ هحوذ

 االسىاق الوالُت

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى هحوذ

 هحاسبت البٌىن

أ.م.د/علً 

 هجاهذ أحوذ

 

الوعاهالث 

الوصزفُت 

 االسالهُت

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى هحوذ

  

  301 301  401 المدرج

 ( الفرقة الثانيةدبلومات ) 
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 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين  األحد  
 الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتــوقـــيـت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت

2-5 5-8 11-2 2-5 5-8 2-5 2-5 5-8 2-5 5-8 

تمهيدي ماجدتير 
 محادبة

 ًظزَت التوىَل

عبذ ا.م.د/

العشَشعلٍ 

 هزسوق

ًظن 

الوعلىهاث 

 الوحاسبُت

أ.د/شىلٍ 

 السُذ فىدة

الٌظزَت  

 االلتصادَت

ا.م.د/هحوىد عبذ 

 الحافظ 

اسالُب التحلُل  

الكوٍ فٍ 

 الوحاسبت

أ.م.د/علً هجاهذ 

 ا.م.د/ولُذ عفُفٍ

هٌاهج البحج 

 العلوٍ

ا.د/احوذ 

عبذالسالم ابى 

 هىسً

ًظزَت 

 الوحاسبت

ا.د/عارف 

عبذهللا 

 ذالكزَنعب

  

  503 الوعول 510 410 المدرج

تمهيدي ماجدتير 
 إدارة

ًظزَت التٌظُن   

 والسلىن

أ.د/هحوذ 
 ابىالموصاى 

 ادارة هالُت 

ا.م.د/عبذ 
 العشَش هزسوق

دراست هٌهجُت  

 البحىث

أ.د/رهضاى عبذ  

 السالم

 ادارة تسىَك

ا.م.د/شزَي 

 حاهذ ابى وردة

ادارة هىارد 

 بشزَت

ا.م.د/عبذ 
 هزسوقالعشَش 

 ادارة عولُاث 

ا.م.د/شزَي 

حاهذ ابى 

 وردة

 310 510  510  605  المدرج

 ( الفرقة االولى)  تيرتمهيدي ماجد
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 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين  األحد  
 الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت الـــــتـــــــوقـــــيــــت

2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 2-5 5-8 

تمهيدي ماجدتير 
 محادبة

الوحاسبت   

 االدارَت

أ.د/شىلٍ 

 السُذ فىدة

الوحاسبت 

 الضزَبُت

أ.د/رضا 

 ابزاهُن صالح

هحاسبت 

 التكالُف

أ.م.د/علً 

 هجاهذ أحوذ

 هحاسبت هالُت

أ.د/رضا 

 ابزاهُن صالح

 هزاجعت

عارف ا.د/

عبذهللا 

 عبذالكزَن

تصوُن الٌظن 

 الوحاسبُت

أ.د/احوذ 

عبذالسالم ابى 

 هىسٍ

  

  605 605 410  المدرج

تمهيدي ماجدتير 
 إدارة

بحىث عولُاث 

 ادارَت

ا.م.د/شزَي 

 حاهذ ابى وردة

ًظن هعلىهاث    

 ادارَت

أ.د/هحوذ ابى 

 الموصاى هحوذ

 اسىاق هالُت

أ.م.د/عبذالعشَش 

 هزسوق

لُل اسالُب التح

الكوٍ فٍ 

 االدارة

ا.م.د/ولُذ 

 هحوذ عفُفٍ

 بحىث تسىَك

أ.د/رهضاى 

هحوىد عبذ 

 السالم

سُاساث  

 واستزاتجُاث

ا.م.د/عبذ 

العشَش علً  

 هزسوق  

 410 410 410  503 المدرج

 ( الفرقة الثانية)  تمهيدي ماجدتير
 

 


