
                             كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2022/2023االولي للعام الجامعي  الفرقةعمال الجدول الدراسي لدبلوم المحاسبة وادارة اال

  االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

2 - 5 5 - 8 2 - 5 2 - 5 5 - 8 2 - 5 
 أنظمة الرقابة الداخليه

 عبده احمد عتشد/ 
 (1حاسبة مالية )م

زكريا عرفات د/ابراهيم  

محاسبة المنشآت 

 المتخصصة

 د/ ابراهيم زكريا

 

 
 

 

 محاسبة التكاليف
هبه السيد /د

 الطنطاوى

 محاسبة ضريبية
هاله عبدالفتاح د/ 

 العجمى

 

 الفرقة االولي

 محاسبة

 

(610قاعة )   

 ادارة انتاج 

 مني السنديونيد/ 

 ادارة مالية

 أ.م.م/على احمد عبدالقادر

 د/ محمد المسيري

 ادارة التسويق

 أ.د/ شيرين ابوورده

 أ.م.د/ممدوح عبدالفتاح

 نظم معلومات اداريه

 أ.م. د / سهام نبيل

 

 سلوك تنظيمي

 د/ شاهستا لبده
 الفرقة االولي

 اعمالادارة 

 (611قاعة )  (605مدرج ) 

 

 عميد الكلية  يعتمد                                            رئيس قسم الدراسات العلياالمختص                                     

                                              

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              هشام محمد عباس/  أ                                               

 

 



 

                             كفر الشيخجامعة 

 

   كلية التجارة 

 م2022/2023للعام الجامعي  الثانية الفرقةعمال الجدول الدراسي لدبلوم المحاسبة وادارة اال

  االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

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

 
 محاسبة ادارية

 هبه السيد الطنطاويد/ 

 تصميم النظم المحاسبية
 د/ ابراهيم منشاوي

 

 

 

 مشاكل محاسبية معاصره

ابراهيم عبدالكريم د/ أ.م.
 الطحان

 

 
 مشاكل معاصرة في المراجعه

ابراهيم عبدالكريم د/ أ.م.
 الطحان

 

 

 مراجعة الحسابات

 هاله عبدالفتاح العجمىد/ 

 

 

الفرقة   محاسبة

 الثانيه

 

 
 (409مدرج ) (310مدرج ) (310مدرج )  (409مدرج ) (309مدرج )

 دراسة الجدوي

 أ.د/ محمد ابوالقمصان

 د/محمد فتحى المسيرى

 المشريات والمخازن

 د/اسامه السيد الطبالوى

 ادارة موارد بشريه

ايمان المنطاويد/   

 د/شاهيستا السعيد لبدة

 

 بحوث عمليات

 سامح عبدالمقصودد/ 

 د/محمد فتحى المسيرى

 

 

 

 استراتيجيات وسياسات

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 

 

 اعمالادارة 

 الفرقة الثانيه
 (410مدرج )  (509مدرج ) مدرج المسرح (410مدرج ) (409مدرج )

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                             

                                             

 أ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              



 

                             كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة 
 

 م2022/2023للعام الجامعي  الثانيةوالفرقة  االولي الفرقة ادارة مستشفياتجدول الدراسي لدبلوم 

  االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

5 - 8 2 - 5 5 - 8 2-5 2 - 5 5 - 8 
 تخطيط صحي

 سماح عادل رضواند/ 
 مبادي االدارة والسلوكيات

 شاهيستا السعيد لبده/ د
 

 الشراء والتخزين

 أ.م.د/ايناس العباسي
 

 محاسبة مستشفيات 
 أ.م.د/ ايمن صبرى شعبان
 أ.م.د/ياسر زكريا الشافعى

دراسة الجدوي 

 االقتصاديه

 أ.م.د/ عزت ملوك قناوى

 أ.م.د/عصام مندور
 
 

 

 

 الفرقة االولي
 

 

 (509مدرج ) (509مدرج )  (310مدرج ) (509مدرج ) (309مدرج )

 تسويق الخدمات الصحية

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 

 االساليب الكمية

 د/ اسامه الطبالوي

 عادل رضوانسماح د/ 

 االدارة الصحيه والتغذية
 د/ ايمان صالح المنطاوى

 د /

 نظم معلومات ادارية 

 أ.د/حسين مصيلحى

 

 ادارة مستشفيات 

 سماح عادل رضواند/ 
 شاهيستا السعيد لبده/ د

 

 

 

  الفرقة الثانية

  (510مدرج )  المدرج العلوى (309مدرج ) (310مدرج ) (310مدرج )

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                             

           

 يرين حامد ابو وردهأ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ ش                                            



                             كفر الشيخجامعة 

  كلية التجارة 

 

 م2022/2023للعام الجامعي  الثانيةو االولي الفرقة تمهيدي ماجستير محاسبة لجدول الدراسي ال

 االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 
 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

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

 نظرية المحاسبة
دينا كمال .د/ .مأ

 عبدالسالم

اساليب التحليل 
 الكمي في المحاسبة

 أ.د/ علي مجاهد
دينا كمال .د/ .مأ

 عبدالسالم

 
 

مناهج البحث 

 العلمي

ايهاب ابو د/ أ.

 خزانه

 أ.م.د/ ايمن صبري
 

نظم المعلومات 

 المحاسبية

أ.م.د/ سيد 
 عبدالفتاح

 

 النظرية االقتصادية
 عزت قناويد/ ا.م.
 عصام مندورد/ ا.م 

 
 

 

 نظرية التمويل
ا.د / محمد 
 ابوالقمصان

 د/ محمد المسيري

 

 

الفرقة 

 االولي

 محاسبة
(310قاعة )    

 
 

 

اصول 

مراجعة 

 الحسابات

د/ ايمن أ.م.

 صبري

 

 محاسبة تكاليف

 أ.د / ايمان الجمهودي

 

 

 

 

 محاسبة مالية

 أ.د/رضا ابراهيم صالح

تصميم النظم 

 المحاسبية

أ.م.د/ سيد 
 عبدالفتاح

دينا كمال .د/ .مأ
 عبدالسالم

 محاسبة ضربيه

أ.م.د/ ياسر زكريا 
 الشافعى

 

 محاسبة ادارية

 أ.د/ شوقي فوده

 

الفرقة 

 الثانية

 محاسبة

(418قاعة )   

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                             

 امد ابو وردهأ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ شيرين ح                                                 

 



                             كفر الشيخجامعة 

     كلية التجارة 

 م2022/2023للعام الجامعي  وادارة اعمال تأهيلي  دكتوراه محاسبة لجدول الدراسي ال

 االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 

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

اساليب تحليل الكمي 
 في المحاسبه

 علي مجاهدأ.د/ 

مشاكل معاصرة في 
المراجعه وانظمة 
 الرقابه الداخلية

 أ.د/ يوسف عبدالقادر

 أ.م.د/ ايمن صبرى

 

منهجية البحوث في 

الدراسات المحاسبية 

 )بلغه(

 ايهاب ابو خزانهد/ أ.

 
 

 

 

مشاكل معاصرة في 

 الماليةالمحاسبة 

 رضا صالحد/ أ.

 

 

مشاكل معاصرة في 
التكاليف والمحاسبة 

 االدارية
 أ.د/ شوقي فوده

 

 

 

 محاسبة
 

(501قاعة )  

 

سياسات ومشكالت 

 االفراد

 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق

أ.م.د/سامح 

 عبدالمقصود

 

االستراتيجيات 

 التسويقيه

أ.د/شيرين ابو 

 ورده

 

 نظرية التنظيم

 أ.د/ حسين مصيلحي

 د/ايمان المنطاوى

 

 

 

 

مناهج البحث في 

 العلوم االداريه

أ.د/ رمضان 

 عبدالسالم

أ.م.د/سامح ابو 

 الدهب

 

 

 نظرية التمويل

 أ. د/ محمد ابوالقمصان

 د/محمد فتحى المسيرى

 

 

 

 

 ادارة اعمال

612 

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                             

                              

 أ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                  



                             كفر الشيخجامعة 

  كلية التجارة 

 

 م2022/2023للعام الجامعي  الثانيةو االولي الفرقة تمهيدي ماجستير ادارة اعمال جدول الدراسي 

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                             

 أ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                 

 االحد االثنين الثالثاء االربعاء

 
 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

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

 

 ادارة تسويق

أ.د/ شيرين 
 ابوورده

د/ اسامه 
 الطبالوى

 ادارة العمليات
ا.م.د / ايناس 

 العباسي
 د/ رضا شاكر

 

 
 

 نظريات التنظيم
أ.م.د/سامح 
 عبدالمقصود

د/شاهيستا السعيد 
 لبده
 

 ادارة مالية
أ.م.د/ محمد 
 ابوالقمصان
د/ محمد 
 المسيري

دراسات منهجية في 
 البحوث

 أ.د/ رمضان عبدالسالم
أ.م.د/على احمد 

 عبدالقادر

 

 ادارة الموارد البشرية

عبدالعزيز د/ أ.

 مرزوق

 د/ سهام نبيل

 

 

 الفرقة االولي
 

(520قاعة )  

سياسات 

 واستراتيجيات

أ.م.د/سامح 
 عبدالمقصود

 د / رضا شاكر

 

اساليب التحليل 

 الكمي

أ.د/ محمدابو 

 القمصان

د/ سماح عادل 

 رضوان

 بحوث تسويق

أ.د /رمضان 

 عبدالسالم

د/شاهيستا السعيد 
 لبده

 

 نظم معلومات اداريه

 أ.د /حسين مصيلحي

 د / سهام نبيل

 

 
 

 

 اسواق مالية

أ.م.د/ علي 

 عبدالقادر

د / محمد 

 المسيري

بحوث العمليات 

 االدارية

أ.د/ رمضان 

 عبدالسالم

 د / مني السنديوني

 

 

 الفرقة الثانية

 

(609قاعة )  



                             كفر الشيخامعة ج

  كلية التجارة 

م2202/3202الثانية للعام الجامعي تمهيدي ماجستير اقتصاد  الفرقة االولي لالجدول الدراسي   

 عميد الكلية يعتمد المختص                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                              ا

 أ / هشام محمد عباس                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                   

 الخميس
االربعا

 ء
 الثالثاء

 االثنين

 
 

 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

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

  
 
 

اقتصاديات 
 العمل

أ.م.د /عصام 
 مندور

د/احمد وجيد 
 قمره
 

دراسات فى 

منهجية البحوث 

 االقتصادية

 عزت قناوي أ.م.د/

 د/حنان عادل

 

احصاء 
 رياضي

أ.د/ وليد 
 عفيفي

 

اساليب التحليل 
 الكمي

 أ.م.د/عصام مندور
 د/احمد وجيد قمره

النظم االقتصادية 
وتاريخ الفكر 

 االقتصادي
 أ.م.د/عصام مندور

 د/ احمد عيد

 

 النظرية االقتصادية

 أ.م.د/ عزت قناوي

 د/احمد عيد ابراهيم

 

الفرقة 

 االولي
 

 المكتب

اقتصاديات 

 الرفاهية

 عزت قناوىأ.م.د/ 

 د/احمد عيد

 

اقتصاد رياضي 

 وقياسي

أ.م.د /عصام 
 مندور

 د/احمد وجيد قمره

 نظرية نقدية
أ.م.د/عصام 

 مندور
 د/ احمد عيد

 

 اقتصاد دولي

أ.م.د/ عزت 

 قناوي

د/حنان عادل 
 احمد

 

 

 

 

 

 

التنمية االقتصادية 

 والتخطيط االقتصادي

عزت ملوك أ.د/ 
 قناوى

 د/حنان عادل احمد

 

لغة برمجة الحاسب 

 االلي

 أ.د/وليد عفيفى

 د/احمد رمزى

 

 

 

 

الفرقة 

 الثانية

 

 المكتب


