
 

 

 

 

 

 

 

 جدول فصل دراسي أول 

2021  /2022 

 

 
 



 األول( )الفصل الدراسي        2021/2022للعام الجامعي   األولــــــــــىالجدول الدراسي للفرقة  

 

 الخميس االثنين األيام 

   5-2 2 – 11 11 – 8   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 مجموعه

 ) أ (
 

 

 أصول االقتصاد

 أ.م.د/ عصام مندور

 د / احمد قمرة

 رياضيات األعمال

 د/ محمود سالم0أ

 د/ على ابو السعود

 د / نورا رشدى

 إدارة األعمال

 أ.د/ محمد ابوالقمصان

 د/ ممدوح عبدالفتاح يوسف

 (       1مبادئ محاسبه )

 رد/ يوسف عبد القاد0أ  

 قانون تجارى

 وسياسات مالية

 أ.م.د/ ماهر ابو خوات

 أ.م.د/ عصام مندور

 التنظيمي       السلوك

 د/ رمضان عبدالسالم0أ  

 د/ شاهيستا السعيد لبدة

 د/ رضا شاكر عبدالكريم

 المدرج
 مدرج ) العلوي ( مدرج ) العلوي (

 

 مجموعه

 ) ب (

 

 إدارة األعمال

 أ.د/ محمد ابوالقمصان

 د/ ممدوح عبدالفتاح يوسف

 أصول االقتصاد

 أ.م.د/ عصام مندور

 د / احمد قمرة

 عمالرياضيات األ

 د/ محمود سالم0أ

 د/ على ابو السعود

 د / نورا رشدى

 السلوك التنظيمي      

 د/ رمضان عبدالسالم0أ  

 د/ شاهيستا السعيد لبدة

 د/ رضا شاكر عبدالكريم

 (       1مبادئ محاسبه )

 ريوسف عبد القاد د/0أ

 قانون تجارى

 وسياسات مالية

 أ.م.د/ ماهر ابو خوات

 أ.م.د/ عصام مندور

 
 مدرج  ) المسرح ( درج ) المسرح (م

 مجموعه

 ( ج) 

 

 رياضيات األعمال

 د/ محمود سالم0أ

 د/ على ابو السعود

 د / نورا رشدى

 إدارة األعمال

 أ.د/ محمد ابوالقمصان

 د/ ممدوح عبدالفتاح يوسف

 أصول االقتصاد

 أ.م.د/ عصام مندور

 د / احمد قمرة

 قانون تجارى

 وسياسات مالية

 و خواتأ.م.د/ ماهر اب

 أ.م.د/ عصام مندور

 السلوك التنظيمي      

 د/ رمضان عبدالسالم0أ  

 د/ شاهيستا السعيد لبدة

 د/ رضا شاكر عبدالكريم

 

 (      1مبادئ محاسبه )

 رد/ يوسف عبد القاد0أ 

 ( 310مدرج  )  (318)  قاعة  

 شئون التعليم  

   

 

 

 

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

) 
 

 

 عميد الكلية

 

 (شيرين حامد ابووردةد/ .) أ



 األول ( الفصل الدراسي )      2021/2022عي للعام الجام الثانيةالجدول الدراسي للفرقة 

 

   شئون التعليم

 

 

 

 األربعاء األحد األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8 8 - 5   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 مجموعه 

 ) أ (

 

 

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 د/ شوقي فوده0أ

 

 مباءى االحصاء

 أ.م.د/ نهى عبداللطيف 

 د/ احمد رمزى

 

 

 موارد بشرية

 قأ.د/ عبدالعزيز مرزو

 د/ سهام نبيل سليمان

 

 األشخاص تمحاسبة شركا

 / أيمن صبري  أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 د/ ابراهيم منشاوى

 إدارة تسويق

 أ.د/ شيرين ابووردة

 أ.د/ حسين مصيلحى

 اقتصاد نقود وبنوك

 د / احمد عيد

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 المدرج
 مدرج ) العلوي ( مدرج ) العلوي (                         

 

 مجموعه

 ) ب (

 

 تمحاسبة شركا

 األشخاص

 / أيمن صبري  أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 د/ ابراهيم منشاوى

 ةمبادئ المحاسب

 اإلدارية

 د/ شوقي فوده0أ

 

 

 مباءى االحصاء

 أ.م.د/ نهى عبداللطيف 

 د/ احمد رمزى 

 موارد بشرية

 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق

  د/ سهام نبيل سليمان

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 إدارة تسويق

 أ.د/ شيرين ابووردة

 أ.د/ حسين مصيلحى

 اقتصاد نقود وبنوك

 د / احمد عيد

 مدرج  )  المسرح  ( مدرج ) المسرح (  

 مجموعه

 ( ج)

 

 موارد بشرية

 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق

 ليماند/ سهام نبيل س

 

 تمحاسبة شركا

 األشخاص

 / أيمن صبري  أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 د/ ابراهيم منشاوى

 ةمبادئ المحاسب

 اإلدارية

 د/ شوقي فوده0أ

 

 

 مباءى االحصاء

 أ.م.د/ نهى عبداللطيف 

 د/ احمد رمزى

 

 اقتصاد نقود وبنوك

 د / احمد عيد

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 انهأ.د/ إيهاب أبو خز

 إدارة تسويق

 أ.د/ شيرين ابووردة

 أ.د/ حسين مصيلحى

 ( 309مدرج )  ( 309مدرج )              

 عميد الكلية

 

 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 
 
 
 
 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 الشيخ كفر عةجام

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



 األول ( )الفصل الدراسي    2021/2022للعام الجامعي   الثالثةالجدول الدراسي الدراسي للفرقة  
                     

           شئون التعليم  
 

 

 

 

 األيام
 االربعاء الثالثاء

 م

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

 مجموعه

 ) أ (

 

 

 محاسبة حكومية وقومية

 حأ.م.د/ سيد عبد الفتا

 تطبيقي ءإحصا

 وليد عفيفي أ . د / 

 إدارة  مواد

 أ.م.د/ على عبدالقادر

 أ.م.د / إيناس العباسي

 مشاكل محاسبية معاصرة

  مد  / دينا كمال عبد السالأ.م.

 جيةتجاره خار

 د/ عزت قناويأ.م.

 

 

 (2محاسبة تكاليف )

 د/  رضا صالح.ا 

 د/ عبده عتش 

 تمويل وإدارة مالية

 د / محمد المسيرى

 

 المدرج

 
 (409مدرج ) مدرج ) العلوي (

 مجموعه

 ) ب (

 مشاكل محاسبية معاصرة

د  / دينا كمال عبد أ.م.

 مالسال

 محاسبة حكومية وقومية

 حأ.م.د/ سيد عبد الفتا

 تطبيقي ءإحصا

 وليد عفيفي أ . د / 

 إدارة  مواد

 أ.م.د/ على عبدالقادر

 أ.م.د / إيناس العباسي

 تمويل وإدارة مالية

 د / محمد المسيرى

 

 تجاره خارجية

 د/ عزت قناويأ.م.

 

 

 (2محاسبة تكاليف )

 د/  رضا صالح .ا

 د/ عبده عتش

 ( 410مدرج )  مدرج ) المسرح ( 

 مجموعه

 (ج) 

 إدارة  مواد

 م.د/ على عبدالقادرأ.

 أ.م.د / إيناس العباسي

 مشاكل محاسبية معاصرة

د  / دينا كمال عبد أ.م.

 مالسال

 محاسبة حكومية وقومية

 حأ.م.د/ سيد عبد الفتا

 تطبيقي ءإحصا

 وليد عفيفي أ . د / 

 

 (2محاسبة تكاليف )

 د/  رضا صالح .ا

 د/ عبده عتش

 تمويل وإدارة مالية

 د / محمد المسيرى

 

 ه خارجيةتجار

 د/ عزت قناويأ.م.

 

 ( 310مدرج )    (   309مدرج )    المدرج

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  جـارةالت كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 عميد الكلية

 

 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 
 
 
 



 

 األول ( )الفصل الدراسي      2021/2022للعام الجامعي  الرابعة ) محاسبة (دول الدراسي للفرقة  الج
 

 شئون التعليم          

 
              

 

 األيام
 االربعاء األحد

 م

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

مجمو

 عه

 ) أ (

 

 

 التحليل المحاسبي للقوائم

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 نظم التكاليف الفعلية

 د/ ابراهيم الطحان

 د/ عبده عتش

 نظم  المعلومات المحاسبية

 حأ.م.د  / سيد عبد الفتا

طنطاوىد / هبة   

 (2محاسبة ضريبية )

 د / هاله العجمي

 د/ ياسر زكريا الشافعى

 لحساباتمراجعة ا

أ.م.د/ ايمان عبدالفتاح 

 الجمهودى

 محاسبة مالية متقدمه

 د/ أيمن صبري محم أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 

(409مدرج ) (509مدرج )   

 

مجمو

 عه

 ) ب (

 نظم  المعلومات المحاسبية

 حأ.م.د  / سيد عبد الفتا

 طنطاوىد / هبة 

 التحليل المحاسبي للقوائم

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 

 لتكاليف الفعليةنظم ا

 د/ ابراهيم الطحان

 د/ عبده عتش

 محاسبة مالية متقدمه

 د/ أيمن صبري محم أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 (2محاسبة ضريبية )

 د / هاله العجمي

 د/ ياسر زكريا الشافعى

 مراجعة الحسابات

أ.م.د/ ايمان عبدالفتاح 

 الجمهودى

 

 (510مدرج ) (410مدرج )

مجمو

 عه

 ) ب (

 

 تكاليف الفعليةنظم ال

 د/ ابراهيم الطحان

 د/ عبده عتش

 نظم  المعلومات المحاسبية

 حأ.م.د  / سيد عبد الفتا

 طنطاوىد / هبة 

 التحليل المحاسبي للقوائم

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 

 محاسبة مالية متقدمه 

 د/ أيمن صبري محم أ.م.د

 د/ ابراهيم زكريا

 (2محاسبة ضريبية )

 د / هاله العجمي

 سر زكريا الشافعىد/ يا

 مراجعة الحسابات

أ.م.د/ ايمان عبدالفتاح 

 الجمهودى

 

 المدرج
 ( 520مدرج )  (310مدرج ) 

 عميد الكلية

 

 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 
 
 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 

 الشيخ كفر جامعة

ة مكتب وكيل الكلي التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



 ( األول )الفصل الدراسي      2021/2022للعام الجامعي  الرابعة ) قسم االقتصاد والمالية العامة  (الجدول الدراسي للفرقة  
                            

 
      

 
 لتعليم  اشئون  

           

      
 
 
 
 

   

 

 

 األيام
  الثالثاء   االحـــــــــــــــــــد

  

   5-2 2 – 11 11 – 8   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 

 اقتصاد نقدي

 أ.م.د/ عزت قناوى

الفكر تطور

 االقتصادي

 د / حنان عادل

 اإلنتاج ياتاقتصاد

 عصام مندورد /  أ.م.

 اقتصاد رياضي

 د / احمد عيد

 

 اقتصاد قياسي

 د / احمد قمرة

 طبيقات اقتصادية علىت

 الحاسب االلى

 د / احمد قمرة

 (401قاعة )  (401قاعة )  المدرج

 عميد الكلية

 

 
 ) أ.د/ شيرين حامد ابووردة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 بلشئون التعليم والطال

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



 

 األول ( )الفصل الدراسي      2021/2022للعام الجامعي  الرابعة ) إدارة اإلعمال (الجدول الدراسي للفرقة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون التعليم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االربعاء االحد األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 
 بحوث العمليات اإلدارية

 اسامة الطبالوىد / 

 اإلدارة أالستراتيجيه

 د/ سامح عبدالمقصود

 إدارة الجودة

 د/ منى السنديونى

 نظريات التنظيم

 أ.د/ عبدالعزيز مرزوق

 نظم المعلومات اإلدارية

 حسين مصيلحى أ.د/

 بحوث التسويق

 د/ شاهيستا السعيد لبده

 (604مدرج )  (509مدرج )  المدرج

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 

 عميد الكلية

 
 ) أ.د/ شيرين حامد ابووردة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يخالش كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



                
 ول (األ )الفصل الدراسي      2021/2022للعام الجامعي  الرابعة ) االحصاء والرياضة والتامين (الجدول الدراسي للفرقة             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شئون التعليم            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثاء االثنين األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 
 لغة برمجة حاسب الى

 أ.د/ عبدهللا الغالى

 احصاء رياضى

 أ.د/ وليد عفيفى

 تحليل احصائى الى

 أ.د/ وليد عفيفى

 بحوث العمليات

 أ.م.د/ طارق عبدالحميد

 تحليل االنحدر المتعدد

 د/ احمد رمزى شحاتة

 رياضيات متقدمة

 د/ احمد رمزى شحاتة

 (521قاعة )  (521قاعة )  المدرج

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 

 عميد الكلية

 
 امد ابووردة() أ.د/ شيرين ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 جدول شعبة اللغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شعبة اللغة االنجليزية( األول الدراسيالفصل )      2021/2022 للعام الجامعي األولىالدراسي للفرقة   الجدول

 

 شئون التعليم
 

 

 
 

       

 

 الثالثاء االثنيين األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8 8 - 5   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 مجموعه

 ) أ (
 

 

 رياضيات األعمال

 دد/ طارق عبد الحميأ.م.

 (   1مبادئ  محاسبه )

 د/ رضا صالح0أ 

 إدارة األعمال

 رأ.م. د/ على عبد القاد

 

 

 

 أصول االقتصاد

 أ.م.د/ اشرف لطفى

 قانون تجارى

 وسياسات  مالية
 أ.م.د/ ماهر ابو خوات

 عصام مندورد /  أ.م.

 السلوك التنظيمي

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 ( 604مدرج ) (604مدرج ) المدرج

 مجموعه

 ) ب (

 

 إدارة األعمال

 رأ.م. د/ على عبد القاد

 رياضيات األعمال

 دد/ طارق عبد الحميأ.م.

 (1مبادئ  محاسبه )

 د/ رضا صالح0أ

 

 السلوك التنظيمي 

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 أصول االقتصاد

  أ.م.د/ اشرف لطفى

 قانون تجارى

 وسياسات  مالية
 أ.م.د/ ماهر ابو خوات

 عصام مندورد /  أ.م.

 (605مدرج ) (605مدرج ) 

 مجموعه

 (ج) 

 إدارة األعمال 

 رأ.م. د/ على عبد القاد

 رياضيات األعمال

د/ طارق عبد أ.م.

 دالحمي

 

 (1مبادئ  محاسبه )

 د/ رضا صالح0أ

 

 قانون تجارى

 وسياسات  مالية
 أ.م.د/ ماهر ابو خوات

 عصام مندورد /  أ.م.

 السلوك التنظيمي

 ضا شاكر عبدالكريمرد/ 

 أصول االقتصاد

   أ.م.د/ اشرف لطفى

 (610)قاعة  المدرج
 

 (610مدرج )

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 ةعميد الكلي                 

 
 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 

 الشيخ كفر جامعة

ية مكتب وكيل الكل التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 عميد الكلية

 

 
 د/ رضا إبراهيم صالح(0) أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  األول ( شعبة اللغة االنجليزية )الفصل الدراسي   2021/2022عي للعام الجام الثانيةجدول الدراسي للفرقة 

 

 
 شئون التعليم

 
      

 

 

 االثنين دـــــــــــــــــاالح األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8 8 - 5   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 مجموعه

 )أ(

 محاسبة شركات االشخاص

 د/ على مجاهد0أ

 

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ.د/ رضا صالح.

 إدارة تسويق

 على عبدالقادرد / 0م0أ

 مبادئ اإلحصاء

 الغالي د/ عبد هللا0أ

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 موارد بشريهادارة 

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 اقتصاد نقود وبنوك

 االطروش ابراهيم د/ 

 المدرج

 

 (   509مدرج       )   (  604مدرج  )   

 مجموعه

 )ب(

 حصاءمبادئ اإل

 الغالي د/ عبد هللا0أ

 محاسبة شركات االشخاص

 د/ على مجاهد0أ

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ.د/ رضا صالح.

 إدارة تسويق

 على عبدالقادرد / 0م0أ

 اقتصاد نقود وبنوك

 االطروش ابراهيمد/ 

 

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 موارد بشريهادارة 

 كر عبدالكريمرضا شاد/ 

 (   510)    مدرج   (   605)    مدرج   

 مجموعه

 )ج(

 إدارة تسويق

 على عبدالقادرد / 0م0أ

 مبادئ اإلحصاء

 الغالي د/ عبد هللا0أ

 محاسبة شركات االشخاص

 د/ على مجاهد0أ

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ.د/ رضا صالح.

 موارد بشريهادارة 

 رضا شاكر عبدالكريمد/ 

 نقود وبنوكاقتصاد 

  االطروش ابراهيمد/ 

 دراسات محاسبيه بلغه

 د/ على مجاهد0أ

 أ.د/ إيهاب أبو خزانه

 ( 520)   قاعة (  610)    قاعة  المدرج

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 ةعميد الكلي                 

 
 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 التعليم والطالب لشئون
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faculty of commerce      



 ة) الفصل الدراسي األول  ( شعبة اللغة االنجليزي  2021/2022للعام الجامعي   الثالثةالدراسي للفرقة   الجدول
 

 

 
                              شئون التعليم  

  
        

 

 

 األيام
 الثالثاء االثنين

 م

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

 مجموعه

 ) أ (

 

 محاسبة حكومية وقومية

 ابراهيم منشاوىد/ 
 (2محاسبة تكاليف )

 د/عبده عتش

 تمويل وإدارة مالية

 د /  محمد المسيرى
 إدارة مواد

 سماح عادلد/ 

 

 تجاره خارجية

 شاالطرو ابراهيم د/ 

 

 

 إحصاء تطبيقي

 يعبد الغال عبد هللاد / 0أ

 

 مشاكل محاسبيه معاصرة
 د / أيمن صبريأ.م.

 

 المدرج

 
 ( 509مدرج )   (409مدرج ) 

 مجموعه

 ) ب (

 (2محاسبة تكاليف )

 د/عبده عتش

 محاسبة حكومية وقومية

 ابراهيم منشاوىد/ 

 إدارة مواد

 سماح عادلد/ 

 تمويل وإدارة مالية

 مسيرىد /  محمد ال

 مشاكل محاسبيه معاصرة
 د / أيمن صبريأ.م.

 

 تجاره خارجية

 االطروش ابراهيم د/ 

 إحصاء تطبيقي

 يعبد الغال عبد هللاد / 0أ

 ( 510مدرج )  ( 410مدرج )  

 مجموعه

 ( ج)

 إدارة مواد

 سماح عادلد/ 

 تمويل وإدارة مالية

 د /  محمد المسيرى

محاسبة حكومية 

 وقومية

 اوىابراهيم منشد/ 

 (2محاسبة تكاليف )

 د/عبده عتش

 إحصاء تطبيقي

 يعبد الغال عبد هللاد / 0أ

 

 مشاكل محاسبيه معاصرة
 د / أيمن صبريأ.م.

 تجاره خارجية

 االطروش ابراهيم د/ 

 ( 520مدرج )  ( 401)    مدرج  المدرج

 ةعميد الكلي                 

 
 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 

 الشيخ كفر جامعة
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 ) الفصل الدراسي األول(  2021/2022للعام الجامعي  شعبة اللغة االنجليزية الرابعة ) محاسبة (سي للفرقة  دول الدراالج
 

 
 

 شئون التعليم  
 
 

                       

 

 األيام

 الثالثاء االثنين
 م

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

 مجموعه

 ) أ (

 

 التحليل المحاسبي للقوائم

 مد/ احمد عبد السال0أ

 مراجعة الحسابات

 أيمن صبريد / أ.م.

 نظم المعلومات المحاسبية

 د/ صالح حماد

(      2محاسبة ضريبية )

 د/ على مجاهد0أ

 محاسبة مالية متقدمه

 د / ابراهيم منشاوى

 

 نظم التكاليف الفعلية

 عبده عتشد / 

 (409مدرج )  (309مدرج ) 

 مجموعه

 ) ب (

 نظم المعلومات المحاسبية

 د/ صالح حماد

 

 قوائمالتحليل المحاسبي لل

 مد/ احمد عبد السال0أ

 مراجعة الحسابات

 د / أيمن صبريأ.م.

 نظم التكاليف الفعلية

 عبده عتشد / 

(      2محاسبة ضريبية )

 د/ على مجاهد0أ

 محاسبة مالية متقدمه

 د / ابراهيم منشاوى

 

 (410مدرج )  (310مدرج ) 

 مجموعه

 (ج) 

 مراجعة الحسابات

 د / أيمن صبريأ.م.

 مات المحاسبيةنظم المعلو

 د/ صالح حماد

 

 التحليل المحاسبي للقوائم

 مد/ احمد عبد السال0أ

 

 محاسبة مالية متقدمه

 د / ابراهيم منشاوى

 

 نظم التكاليف الفعلية

 عبده عتشد / 

 (     2محاسبة ضريبية )

 د/ على مجاهد0أ 

 (310مدرج )  (301قاعة ) 

 عميد الكلية

 

 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 

 
 
 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 بلشئون التعليم والطال
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 ) الفصل الدراسي األول( 2021/2022الجامعي  للعام  شعبة اللغة االنجليزية الرابعة ) إدارة اإلعمال (الجدول الدراسي للفرقة  
 

 

 
 

 

 شئون التعليم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االربعاء االحد األيام

   5-2 2 – 11 11 – 8   5-2 2 – 11 11 – 8 الوقت

 

 اإلستراتيجية اإلدارة 

 عبدالكريم رضا شاكرد/ 

 إدارة الجودة

 د/ سماح عادل

 بحوث التسويق

 د/ سماح عادل

 بحوث العمليات اإلدارية

 رد/على عبد القادأ.م.
 نظريات التنظيم

 سامح مطرد / 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

 سامح مطر د / 

 المدرج
 (611قاعة )  (611قاعة ) 

 عميد الكلية

 

 () أ.د/ شيرين حامد ابووردة 
 
 
 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد احمد السيد)أ.د/  

 

 

 الشيخ كفر جامعة

مكتب وكيل الكلية  التجـارة كلية

 لشئون التعليم والطالب
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