
                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

للعام الجامعي  ادارة المؤسسات الصحية والموارد البشرية مستوي اول ات المهنيةلدبلوملجدول الدراسي 

 م2021/2022

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

 

 واخالقيات المهنة االداء تقيم 

 أ.د/ حسين مصيلحي       
 التكاليف واالدارة المالية    

 أ.د/ محمد ابوالقمصان            

ادارة المواد في المؤسسات 

 الصحية

 أ.د/ علي احمد عبدالقادر

 تخطيط الخدمات الصحية

د/ عبدالعزيز علي 0ا

 مرزوق              

 اساسيات االدارة

 د / ايمان المنطاوي          

 

 المستوي  االول

ادارة مؤسسات 

 صحية

 المدرج 409 409

 السلوك التنظيمي  

 د/ سهام نبيل

نظم المعلومات الموارد 

 البشرية    

 د/ حسين مصيلحى0ا

 قوانين وتشريعات العمل 

 د/ ايمان المنطاوي  

 

 أساسيات اإلدارة 

 د/اسامه الطبالوي 

 

 ادارة الموارد البشرية 

د/ محمد 0ا

 ابوالقمصان          

المستوي االول 

 موارد بشرية

 المدرج   605   605

 ادارة الموارد البشرية 
 د/ رضا شاكر 

 

مراقبة الجودة والضبط 
 االحصائي

   ايناس العباسيد/ أ.م.

 اساسيات االدارة 
 د/ سامح عبد المقصود

مهارات التواصل 
 والقضايا االخالقية 

 د/ ايمان المنطاوي  

اسس الجودة 
 الشاملة 

               ىد/ منى السند يون

المستوي االول 
 جوده شامله

 المدرج  410 410

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ حسين مصيلحي                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                           



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي  ومستوي ثاني مستوي اول محاسبة المهني لدبلوملجدول الدراسي 

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

اساليب التحليل الكمي في 

 التكاليف 

 أ.د/ علي مجاهد احمد

 انظمة الرقابة الداخلية

 أ.م.د/ سيد عبدالفتاح

 محاسبة مالية 

 أ.د / ايهاب ابو خزانه

 محاسبة ادارية 

أ.د/ شوقي السيد 

 فوده

نظم محاسبة 

 التكاليف

 د / ابراهيم الطحان

 المستوي االول

460  460  المدرج 

التقويم المحاسبي 

 للمشروعات

 د / ابراهيم محمد منشاوي

 نظم المعلومات المحاسبية

 أ.م.د/ ايمن محمد صبري

دراسات متقدمة في المحاسبة 

 اإلدارية

 أ.د/علي مجاهد احمد

الموازنات 

 التخطيطية

 د / ابراهيم الطحان

دراسات  متقدمه في 

 محاسبة التكاليف

د/شوقي السيد 0ا

 فودة           

 المستوي الثاني

 المدرج المكتب المكتب

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           

 

 



                             

                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي  ثانيمستوي  والجودة الشاملة الموارد البشرية ات المهنيةلدبلوملجدول الدراسي 

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

 تخطيط الموارد البشرية  
االساليب الكميه في  عبدالعزيز علي مرزوقد/ أ.

 االدارة
          ايناس العباسي / أ.م.د

 تنمية الموارد البشرية
أ.م.د/ممدوح عبدالفتاح 

 يوسف 
  

 تصميم نظم االجور والحوافز
 أ.د/ محمد ابوالقمصان   

 االدارة االستراتيجية
 د/ سهام نبيل              

  

 

 الثاني المستوي

   موارد بشرية

 

 المدرج المكتب المكتب

 ادارة االزمات والكوارث  
 د/ ايمان المنطاوى

 التخطيط االستراتيجي 
 د/ سهام نبيل  

نظم الجودة الشاملة وادارة 
 العمليات 

 د/اسامة الطبالوي  
 

االتجاهات الحديثة في 
 االدارة

د/ ايناس محمد 0م0ا
           العباسي

نظريات االدارة واساليب 
 المراجعة الداخلية   

 د/شاهستا السعيد لبدة           

 الثانيالمستوي 

 جوده شامله

 المدرج  401 401

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده أ.د/ حسين مصيلحي                                                                                                        



 

                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي  االول والثانيمستوي ال اعمالادارة  للماجستير المهنيجدول الدراسي 

  السبت

 التوقيت

                  2 - 5 - 8 

2 - 8 

2 - 5 11- 2  8 -11 

 التمويل واالستثمار فيدراسات متقدمة 

 د/محمد فتحى المسيرى  

  

 ادارة االنتاج والعمليات 

  ىد/منى السند يون        

 السلوك التنظيمي  

 سماح عادل رضواند/

    

 ادارة التسويق

  د/شيرين حامد ابو وردة   0ا

 

 

 االول المستوي

 

104  المدرج 

 ادارة االعمال الدولية
 عبدالعزيز علي مرزوقأ.د/ 

  

 نظم تكنولوجيا المعلومات
  االدارية

حسين مصيلحى سيد د/ أ.
                                              احمد

حث العلمي في العلوم بمناهج ال
 االدارية 

     علي عبدالقادرد/0.ما

 ادارة الموارد البشرية  
 د/ رضا شاكر على محمد  

  

 الثانيالمستوي 

 المدرج  409

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           



   

                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

للعام الجامعي  موارد بشرية ( –ادارة اعمال المستوي الثالث ) ادارة اعمال  للماجستير المهنيجدول الدراسي 

 م2021/2022

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

 بحوث العمليات االدارية واالحصاء
 أ.د / وليد عفيفي

 د/ اسامة السيد الطبالوي

 القيادة ومهارات االتصال 
 أ.د/محمد ابوالقمصان            

 االدارة االستراتيجية 
 د/ سهام نبيل  

 التنظيمىالتطوير والتغيير 
 د/ سامح عبدالمقصود 

 

الثالث  المستوي

 ادارة اعمال

 

 المدرج 510 510

 دراسات متقدمه في السلوك التنظيمي 
 أ.د / محمد ابوالقمصان

  

 التدريب وتنمية المهارات 
 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق   

 االدارة االستراتيجية 
 أ.د/ حسين مصيلحي    

بحوث العمليات االدارية 
 واالحصائية

 أ.د / وليد عفيفي
 د/ اسامه الطبالوي    

الثالث المستوي 

 موارد بشرية

 المدرج المكتب  المكتب

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ حسين مصيلحي                                              أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                           



 

                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي المستوي االول والثاني  ادارة اعمال ) انجليزي ( للماجستير المهنيجدول الدراسي 

  السبت

 التوقيت

                  2 - 5 - 8 

2 - 8 

2 - 5 11- 2  8 -11 

 ادارة التسويق

Marketing management 

 أ.د/ علي احمد عبدالقادر

 السلوك التنظيمي

Orgnizational behavior 

 شاهستا السعيد لبدهد/ 

التمويل  دراسات متقدمة في

 واالستثمار

Advanced studies in 

investment & finance 

 د / محمد فتحي المسيري

 ادارة االنتاج والعمليات

Production and 

operations management 

 أ.د/ علي احمد عبدالقادر

 

 االول  المستوي

 

 المدرج 518

 ادارة االعمال الدولية

 سماح عادل رضواند/ 
 ادارة موارد بشرية

 رضا شاكرد/ 

مناهج البحث العلمي في العلوم 

 االدارية

 شيرين ابو وردهأ.د/ 

نظم تكنولوجيا المعلومات 

 االدارية

 أ.د / حسين مصيلحي سيد

 الثاني المستوي 

 المدرج 501

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده أ.د/ حسين مصيلحي                                                                                                        



 

                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

للعام والمستوي االول محاسبة ) عربي (  المستوي االول محاسبة ) انجليزي ( للماجستير المهنيجدول الدراسي 

 م2021/2022الجامعي 

  السبت

 التوقيت

                  2 - 5 - 8 

2 - 8 

2 - 5 11- 2  8 -11 

 دراسات متقدمة في التكاليف 
 أ.د / علي مجاهد احمد

  

 دراسات متقدمة في المحاسبة المالية 
 د / عبده احمد عتش

 نظم المعلومات المحاسبية 
 أ.م.د/ ايمن محمد صبري

مشكالت محاسبية في تمويل 

 الشركات 

 د / ابراهيم محمد منشاوي

 

 االول  المستوي

ة ماجستير محاسب

 انجليزي

261  المدرج 

مشكالت محاسبية في تمويل 

 الشركات 

  أ.د/ ايهاب ابو خزانه

 دراسات متقدمة في التكاليف 
 أ.د / شوقي السيد فوده

 

دراسات متقدمة في المحاسبة 
 المالية 

 د / ابراهيم زكريا

 نظم المعلومات المحاسبية 
 أ.م.د/ سيد عبدالفتاح

االول  المستوي

ماجستير محاسبة 

 عربي 

 المدرج 611

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي  الثالث والمستوي الثانيمحاسبة  المستوي  للماجستير المهنيجدول الدراسي 

  السبت

 التوقيت

                  2 - 5 - 8 

2 - 8 

2 - 5 11- 2  8 -11 

 المحاسبة والمراجعة في االنظمه االلكترونية
 أ.م.د/سيد عبدالفتاح 

  

دراسات متقدمة في المحاسبة 
 اإلدارية

 د / ابراهيم زكريا عرفات

 دراسات في المحاسبة الضريبية
  د / ياسر زكريا الشافعي

 دراسات  متقدمه في المراجعة
           د/ يوسف عبدالقادر   0ا

 

 

 الثاني  المستوي

ة ماجستير محاسب  

 المدرج المكتب

 في محاسبة المنشات المالية متقدمةدراسات  
 

         د / ابراهيم محمد الطحان   

 بحوث ودراسات محاسبية
 ياسر زكريا الشافعيد / 

 تحليل القوائم المالية
 / ايهاب محمد ابو خزانه      أ.د

   
دراسات في المحاسبة الحكومية 
والمنظمات غير الهادفة لتحقيق 

 الربح
 د / عبده احمد عتش

 

الثالث  المستوي

 ماجستير محاسبة 

 المدرج 609

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده أ.د/ حسين مصيلحي                                                                                                        



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي ادارة اعمال  المستوي االول والمستوي الثاني  للدكتوراه المهنيجدول الدراسي 

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

  
 ادارة العمليات وسالسل االمداد 

 د / مني محمد السنديوني

 ادارة التسويق المتقدم   
 أ.د / شيرين ابو ورده       

 دراسات متقدمة فى التنظيم
 د/ سامح عبد المقصود 

دراسات متقدمة فى العلوم 
 السلوكية 

 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق           

 

 االول المستوي 

 دكتوراه

 المدرج 318 318

 دراسات متقدمة فى الموارد البشرية 
 د/ محمد ابوالقمصان         0ا

 دراسات متقدمه في التمويل
 د/ محمد المسيري 

  

 االدارة االلكترونيه
 د/ ممدوح عبدالفتاح         

 مناهج وطرق البحث العلمي
 د/ سماح عادل رضوان         

  

الثاني  المستوي

 دكتوراه 

 المدرج 301 301

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           

 

 



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي ادارة اعمال   الثالث المستوي للدكتوراه المهنيجدول الدراسي 

  السبت االثنين

 التوقيت التوقيت

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

 االدارة االستراتيجية علي المستوي
 العالمي

 د / سامح عبدالمقصود

 
دراسات متقدمة في القيادة 

 ومهارات االتصال
 د / ممدوح عبدالفتاح

 

  
 ادارة الجودة الشاملة
 أ.د/ شيرين ابو ورده

 

وث المشاكل التطبيقية في البح
 االدارية

 أ.م.د / ايناس العباسي

 

 الثالث  المستوي

 دكتوراه

215  المدرج 521 

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

                                                        

 أ.د/ شيرين حامد ابو وردهأ.د/ حسين مصيلحي                                                                                                        

 

 

 



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

للعام الجامعي موارد بشرية (  -ادارة اعمال  المستوي االرابع )ادارة اعمال  للماجستير  المهنيجدول الدراسي 

 م2021/2022

  الثالثاء االربعاء

 التوقيت التوقيت

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

 مشروع التخرج
 

 
 مشروع التخرج

 

 ادارة الجودة 
 د / مني السنديوني

 ريادة االعمال
 أ.د/ شيرين ابو ورده

 

 

  الرابع المستوي

 ادارة اعمال

 المدرج 509 509

 مشروع التخرج
 

 
 مشروع التخرج

 

تصميم وتخطيط المسار 
 الوظيفي

   د/ محمد ابوالقمصان 0ا

دراسات متقدمه في السلوك 
 التنظيمي 

 د / شاهستا السعيد لبده

الرابع  المستوي

 موارد بشرية

 المدرج  

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           

 

 



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي للمستوي التكميلي ) لغير التجاريين ( جدول الدراسي 

  السبت

 التوقيت التوقيت

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

 اساسيات االدارة
 د/ شاهستا السعيد لبده

 

 
 اساسيات المحاسبة
 د / هالة العجمي

 
 اساسيات االحصاء
 أ.د / وليد عفيفي

 
 اساسيات االقتصاد

 أ.م.د/ عزت ملوك قناوي

 

 المستوي

  التكميلي

 

 
418 

 المدرج

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                              أ.د/ حسين مصيلحي                                                           

 

 

 

 



                  كفر الشيخجامعة 

   كلية التجارة   

 م2021/2022للعام الجامعي للمواد التكميلية للماجستير المهني عربي  وانجليزي  جدول الدراسي

 ) عربي ( : للماجستير  المواد التكميلية

 م المستوي المادة القائم بالتدريس

 1 المستوي االول ادارة مشروعات د / ايمان المنطاوي 

 2 المستوي الثاني دراسة جدوي المشروعات د / شاهستا السعيد لبده

 3 المستوي الثالث نظرية التنظيم أ.م.د / علي احمد عبدالقادر

 

 انجليزي : للماجستير المواد التكميلية

 م المستوي المادة بالتدريسالقائم 

 1 المستوي االول ادارة مشروعات د / رضا شاكر عبدالكريم

 2 المستوي الثاني دراسة جدوي المشروعات د /سماح عادل رضوان

 

 

 يد الكلية المختص                                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                             عم

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده أ.د/ حسين مصيلحي                                                                                                        

 


