جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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انفرقت األوني ( يجًوعت أ)
األدذ

انفرقت
انَوو
انًذرج
505

4102/4102

s

1ـ2

2ـ3

3ـ4

 4ـ5

S1

يبادئ يذاسبت ()1

أصول االقخصاد

رٍاضَاث األعًال

أدارة األعًال

أ /إبراَْى زكرٍا

أ /عبذ انذهَى يذًود

أَ /ورا رشذً

أ /خانذ ياضٌ

S2 510
S3 604

أ /حاير انشَخ

أ  /دُاٌ عادل

أصول االقخصاد

يبادئ يذاسبت ()1

إدارة األعًال

رٍاضَاث األعًال

أ /عبذ انذهَى يذًود

أ  /إبراَْى زكرٍا

أ /خانذ ياضٌ

أَ /ورا رشذً

أ  /دُاٌ عادل

أ /حاير انشَخ

إدارة األعًال

رٍاضَاث األعًال

يبادئ يذاسبت ()1

أصول االقخصاد

أ /خانذ ياضٌ

أَ /ورا رشذً

أ  /إبراَْى زكرٍا

أ /عبذ انذهَى يذًود

أ /حاير انشَخ

S4 605

أ  /دُاٌ عادل

رٍاضَاث األعًال

إدارة األعًال

أصول االقخصاد

يبادئ يذاسبت ()1

أَ /ورا رشذً

أ /خانذ ياضٌ

أ /عبذ انذهَى يذًود

أ  /إبراَْى زكرٍا

أ /دُاٌ عادل

أ /حاير انشَخ

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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جدول سكاشن الفصل الدراسي األول

4102/4102

انفرقت األوني ( يجًوعت ب )
انخًَس

انفرقت
انَوو
انًذرج
S 5 604
s

S 6 605
S 7 505

S 8 305

1ـ2

2ـ3

3ـ4

 4ـ5

يبادئ يذاسبت ()1

أصول االقخصاد

رٍاضَاث األعًال

أدارة األعًال

أ /احمد رمزي

أ /يذًذ عبذ هللا

أ /سارة انجربي

أصول االقخصاد

يبادئ يذاسبت ()1

إدارة األعًال

أ /سارة انجربي

أ /يذًذ عبذ هللا

أ /ونَذ دًذاٌ

إدارة األعًال

رٍاضَاث األعًال

يبادئ يذاسبت ()1

أ /ونَذ دًذاٌ

أ /احمد رمزي

أ /يذًذ عبذ هللا

رٍاضَاث األعًال

إدارة األعًال

أ /احمد رمزي

أ /ونَذ دًذاٌ

أصول االقخصاد
أ /سارة انجربي

أ /ونَذ دًذاٌ

رٍاضَاث األعًال

أ /احمد رمزي
أصول االقخصاد
أ /سارة انجربي

يبادئ يذاسبت ()1
أ /يذًذ عبذ هللا

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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جدول سكاشن الفصل الدراسي األول 4102/4102
انفرقت

انفرقت انثاََت ( يجًوعت أ)

انَوو

األربعاء
10-5

11-10

12-11

125-1225

225-125

325-225

301

S1

313

S2

يذاسبّ شركاث األشخاص
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ  /وائم سعذ
يبادئ إالدصاء
أ /يروة انُادً

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /صالح دًذ

إدارة يوارد بشرٍت
أ /إًٍاٌ انًُطاوً
أ /أٍت انجسار
يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /صالح دًذ

إدارة حسوٍق
أ /ونَذ ابو دهوة

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ عَذ

يبادئ إالدصاء
أ /يروة انُادً

401

S3

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ عَذ

إدارة يوارد بشرٍت
أ /إًٍاٌ انًُطاوً
أ /أٍت انجسار
يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /صالح دًذ

إدارة حسوٍق
أ /ونَذ ابو دهوة

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ عَذ

413

S4

إدارة حسوٍق
أ /ونَذ ابو دهوة

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ عَذ

إدارة يوارد بشرٍت
أ /إًٍاٌ انًُطاوً
أ /أٍت انجسار
يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /صالح دًذ

إدارة حسوٍق
أ /ونَذ ابو دهوة

إدارة يوارد بشرٍت
أ /إًٍاٌ انًُطاوً
أ /اٍت انجسار

إدارة حسوٍق
أ /ونَذ ابو دهوة

انقاعت

610

s

S5

يذاسبّ شركاث األشخاص
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ  /وائم سعذ
يبادئ إالدصاء
أ /يروة انُادً

يذاسبّ شركاث األشخاص
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ  /وائم سعذ
يبادئ إالدصاء
أ /يروة انُادً
اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ عَذ

يذاسبّ شركاث األشخاص

أ ْ /ذٍم حوفَق
أ  /وائم سعذ
يبادئ إالدصاء

أ /يروة انُادً

يذاسبّ شركاث األشخاص

أ ْ /ذٍم حوفَق
أ  /وائم سعذ

إدارة يوارد بشرٍت
أ /إًٍاٌ انًُطاوً
أ /أٍت انجسار
يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /صالح دًذ

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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جدول سكاشن الفصل الدراسي األول 4102/4102

انفرقت انثاََت ( يجًوعت ب )
األربعاء

انفرقت
انَوو

10-5

11-10

12-11

125-1225

225-125

325-225

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /غادة دًذً
أ  /أٍّ سًَر
يذاسبّ شركاث األشخاص
أ  /إبراَْى يُشاوى

إدارة يوارد بشرٍت
أ /ونَذ دًذاٌ

إدارة حسوٍق
أْ /اشى رفعج

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ قًرِ

يبادئ إالدصاء
أَ /ورا رشذً

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /غادة دًذً
أ  /أٍّ سًَر
يذاسبّ شركاث األشخاص
أ  /إبراَْى يُشاوى

إدارة يوارد بشرٍت
أ  /ونَذ دًذاٌ

إدارة حسوٍق
أْ /اشى رفعج

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ قًرِ

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /غادة دًذً
أ  /أٍّ سًَر

إدارة يوارد بشرٍت
أ /ونَذ دًذاٌ

إدارة حسوٍق
أْ /اشى رفعج

يذاسبّ شركاث األشخاص

أ  /إبراَْى يُشاوى

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /غادة دًذً
أ  /أٍّ سًَر

إدارة يوارد بشرٍت
أ /ونَذ دًذاٌ

يبادئ إالدصاء
أ َ /ورا رشذً

يذاسبّ شركاث األشخاص

يذاسبّ حكانَف ()1
أ  /غادة دًذً
أ  /أٍّ سًَر

انقاعت

s

513

S6

يذاسبّ شركاث األشخاص
أ  /إبراَْى يُشاوى

520

S7

يبادئ إالدصاء
أ َ /ورا رشذً

521

S8

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ قًرِ

يبادئ إالدصاء
أ َ /ورا رشذً

605

S9

إدارة حسوٍق
أ ْ /اشى رفعج

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ قًرِ

يبادئ إالدصاء
أَ /ورا رشذً

إدارة يوارد بشرٍت
أ  /ونَذ دًذاٌ

إدارة حسوٍق
أ ْ /اشى رفعج

اقخصاد َقود وبُوك
أ /ادًذ قًرِ

610

S10

أ  /إبراَْى يُشاوى

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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انفرقت انثانثت ( يجًوعت أ)
االدذ

نفرقت
انَوو

10-5

11-10

12-11

125-1225

225-125

325-225

425-325

S 6 513

يبادئ يذاسبت حكانَف
()2
أ  /يذًذ سهطاٌ

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ
أ َ /سًّ انسَذ

حجارة خارجَت
أ  /ادًذ قًرِ

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ  /عالء عًراٌ

إدصاء حطبَقٌ
أ /يروِ انُادً

إدارة يواد
أ ْ /اشى رفعج

S 7 520

حجارة خارجَت
أ  /ادًذ قًرِ

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أ  /يذًذ سهطاٌ

أَ /سًّ انسَذ

حًوٍم وإدارة يانَت
أ  /عالء عًراٌ

يذاسبت دكويَت وقويَت

إدارة يواد
أ ْ /اشى رفعج

إدصاء حطبَقٌ
أ /يروِ انُادً

S 8 521

إدصاء حطبَقٌ
أ  /يروِ انُادً

إدارة يواد
أ ْ /اشى رفعج

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أ  /يذًذ سهطاٌ

أ َ /سًّ انسَذ

حجارة خارجَت
أ  /ادًذ قًرِ

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ  /عالء عًراٌ

S 9 605

إدارة يواد
أ ْ /اشى رفعج

إدصاء حطبَقٌ
أ /يروِ انُادً

حًوٍم وإدارة يانَت
أ  /عالء عًراٌ

يبادئ يذاسبت حكانَف()2
أ  /يذًذ سهطاٌ

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أَ /سًّ انسَذ

حجارة خارجَت
أ /ادًذ قًرِ

يذاسبت دكويَت وقويَت

أ  /وائم شوقٌ

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /عالء عًراٌ

إدارة يواد
أ ْ /اشى رفعج

حجارة خارجَت
أ  /ادًذ قًرِ

إدصاء حطبَقٌ
أ  /يروِ انُادً

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

انقاعت

612

s

S10

أ  /وائم شوقٌ

أ  /وائم شوقٌ

أ  /وائم شوقي

أ  /وائم شوقٌ

أ  /يذًذ سهطاٌ

أ َ /سًّ انسَذ

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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انفرقت انثانثت ( يجًوعت ب )

األدذ

انَوو

10-5

11-10

12-11

125-1225

225-125

325-225

425-325

يبادئ يذاسبت حكانَف ()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

حجارة خارجَت
أ /ادًذ عَذ

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /رضا شاكر

إدصاء حطبَقٌ
أ /ادًذ ريسً

إدارة يواد
أ /ونَذ أبو دهوِ

S2 313

حجارة خارجَت
أ /ادًذ عَذ

يبادئ يذاسبت حكانَف ()2
أ  /عبذِ عخش
أ  /يذًذ عبذ هللا

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /رضا شاكر

يذاسبت دكويَت وقويَت

إدارة يواد
أ /ونَذ أبو دهوِ

إدصاء حطبَقٌ
أ /ادًذ ريسً

S3 401

إدصاء حطبَقٌ
أ /ادًذ ريسً

إدارة يواد
أ /ونَذ أبو دهوِ

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أ  /عبذِ عخش
أ  /يذًذ عبذ هللا

أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

حجارة خارجَت
أ /ادًذ عَذ

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /رضا شاكر

S4 413

إدارة يواد
أ /ونَذ أبو دهوِ

إدصاء حطبَقٌ
أ /ادًذ ريسً

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /رضا شاكر

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أ  /عبذِ عخش
أ  /يذًذ عبذ هللا

أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ
أ  /أٍّ سًَر

حجارة خارجَت
أ /ادًذ عَذ

يذاسبت دكويَت وقويَت

S5 501

يذاسبت دكويَت وقويَت

حًوٍم وإدارة يانَت
أ /رضا شاكر

إدارة يواد
أ /ونَذ أبو دهوِ

حجارة خارجَت
أ /ادًذ عَذ

إدصاء حطبَقٌ
أ /ادًذ ريسً

انقاعت

s

S1 301

أ  /عبذِ عخش
أ  /يذًذ عبذ هللا

أ  /إبراَْى انطذاٌ
أ ْ /بّ عثًاٌ

أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

أ  /أٍّ سًَر

أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ
أ  /أٍّ سًَر

أ  /إبراَْى انطذاٌ
أ ْ /بّ عثًاٌ

أ  /أٍّ سًَر

أ  /إبراَْى انطذاٌ
أ ْ /بّ عثًاٌ

أ  /إبراَْى انطذاٌ
أ ْ /بّ عثًاٌ

يبادئ يذاسبت حكانَف()2

أ  /عبذِ عخش
أ  /يذًذ عبذ هللا

أ  /إبراَْى انطذاٌ
أ ْ /بّ عثًاٌ

يشاكم يذاسبَت يعاصرِ

أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ
أ  /أٍّ سًَر

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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جدول سكاشن الفصل الدراسي األول

4102/4102

انفرقت

انفرقت انرابعت ( يجًوعت أ)

انَوو

االثٍَُ

انقاعت
301

s
S1

318

S2

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ عثًاٌ

401

S3

حذهَم يذاسبٌ
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ /دسٍ ٍوسف

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ عثًاٌ

418

S4

َظى يعهوياث يذاسبَت
أ /حاير انشَخ
أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

حذهَم يذاسبٌ
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ /دسٍ ٍوسف

501

S5

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى انطذاٌ
أ  /يذًذ سهطاٌ

َظى يعهوياث يذاسبَت

10-5

11-10

يانَت يخقذيت
أ/عبذِ عخش
أ /وائم شوقٌ

يراجعت دساباث
أْ /بّ طُطاوً
أ /وائم سعذ
يانَت يخقذيت
أ/عبذِ عخش
أ /وائم شوقٌ

يراجعت دساباث
أْ/بّ طُطاوً
أ /وائم سعذ
يانَت يخقذيت
أ/عبذِ عخش
أ /وائم شوقٌ

يراجعت دساباث
أْ/بّ طُطاوً
أ /وائم سعذ

َظى حكانَف فعهَت

يانَت يخقذيت
أ/عبذِ عخش
أ /وائم شوقٌ

يراجعت دساباث
أْ/بّ طُطاوً
أ /وائم سعذ

حذهَم يذاسبٌ
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ /دسٍ ٍوسف

َظى حكانَف فعهَت

يانَت يخقذيت
أ/عبذِ عخش
أ /وائم شوقٌ

أ /حاير انشَخ
أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

12-11
يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى انطذاٌ
أ  /يذًذ سهطاٌ

أ /هبه عثمان

125-1225

225-125

َظى يعهوياث يذاسبَت
أ /حاير انشَخ
أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

حذهَم يذاسبٌ
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ /دسٍ ٍوسف

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ عثًاٌ

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى انطذاٌ
أ  /يذًذ سهطاٌ

َظى يعهوياث يذاسبَت
أ /حاير انشَخ
أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ

حذهَم يذاسبٌ
أ ْ /ذٍم حوفَق
أ /دسٍ ٍوسف

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى انطذاٌ
أ  /يذًذ سهطاٌ

َظى يعهوياث يذاسبَت
أ /حاير انشَخ
أ  /أيَرِ عبذ انردًٍ
يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى انطذاٌ
أ  /يذًذ سهطاٌ
يراجعت دساباث
أْ/بّ طُطاوً
أ /وائم سعذ

أ /هبه عثمان

325-225

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة
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4102/4102

انفرقت انرابعت ( يجًوعت ب )
االثٍَُ

انفرقت
انَوو
s

10-5

11-10

12-11

125-1225

225-125

S6

يانَت يخقذيت
أ /إبراَْى زكرٍا

يراجعت دساباث
أ /كرو ٍاسٍَ

يذاسبت ضرٍبَت
أ  /إبراَْى يُشاوى

َظى يعهوياث يذاسبَت
أ َ /سًّ انسَذ

حذهَم يذاسبٌ
أ  /صالح دًذ

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ طُطاوً
أ  /غادة دًذً

520

S7

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ طُطاوً
أ  /غادة دًذً

يانَت يخقذيت
أ /إبراَْى زكرٍا

يراجعت دساباث
أ  /كرو ٍاسٍَ

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى يُشاوى

َظى يعهوياث يذاسبَت
أَ /سًّ انسَذ

حذهَم يذاسبٌ
أ  /صالح دًذ

521

S8

حذهَم يذاسبٌ
أ /صالح دًذ

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ طُطاوً
أ  /غادة دًذً

يانَت يخقذيت
أ /إبراَْى زكرٍا

يراجعت دساباث
أ  /كرو ٍاسٍَ

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى يُشاوى

َظى يعهوياث يذاسبَت
أَ /سًّ انسَذ

605

S9

َظى يعهوياث يذاسبَت

حذهَم يذاسبٌ
أ /صالح دًذ

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ طُطاوً
أ  /غادة دًذً

يانَت يخقذيت
أ /إبراَْى زكرٍا

يراجعت دساباث
أ  /كرو ٍاسٍَ

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى يُشاوى

612

S10

يذاسبت ضرٍبَت
أ /إبراَْى يُشاوى

َظى يعهوياث يذاسبَت
أَ /سًّ انسَذ

حذهَم يذاسبٌ
أ /صالح دًذ

َظى حكانَف فعهَت
أْ /بّ طُطاوً
أ  /غادة دًذً

يانَت يخقذيت
أ /إبراَْى زكرٍا

يراجعت دساباث
أ  /كرو ٍاسٍَ

انقاعت
513

أَ /سًّ انسَذ

325-225

جايعت كفرنشَخ
كهَـــت انخجارة

Kafrelsheikh University
Faculty Of Commerce

جدول سكاشن الفصل الدراسي األول

4102/4102

انفرقت

انفرقت انرابعت ( شعبت إدارة األعًال )

انَوو

األدذ

انقاعت
610

s

10-5

11-10

بذود حسوٍق
َ S1ظى انًعهوياث اإلدارٍت
أ /شاَْسخا انسعَذ
أ /يُي انسُذٍوٌَ

12-11
بذود انعًهَاث
أ /سايخ عبذ انًقصود

125-1225
اإلدارة اإلسخراحَجَت
أ /سايخ عبذ انًقصود

225-125
إدارة جودة
أ  /إًٍاٌ انًُطاوً

