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 (تساب)ان الفرقة األولى الفرقة

 لخميسا اليوم
 4ـ  3 3ـ 2 2ـ  S 1 القاعة

309 
S1 

 392ـ  1     

 (2مبادئ  محاسبة )

      إبراهيم منشاوى أ / 

 محمد سلطانأ /    

 

 (1)ليف  محاسبة تكا

 غادة حمديأ / 

 أ / نسمه السيد        

 دراسات اقتصادية بلغة

 سارة الجربى/   أ

310 
S2 

  786ـ 393

دراسات اقتصادية 

 بلغة

 سارة الجربى/   أ

 (2مبادئ  محاسبة )

      إبراهيم منشاوى أ / 

  محمد سلطانأ /    

 (1)محاسبة تكاليف  

 غادة حمديأ / 

 أ / نسمه السيد    

409 
S3 

    1177ـ  787 

 (1)محاسبة تكاليف  

 غادة حمديأ / 

 أ / نسمه السيد    

 دراسات اقتصادية بلغة

 سارة الجربى/   أ   

 (2مبادئ  محاسبة )

      إبراهيم منشاوى أ / 

  محمد سلطانأ /    
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 )انتظام( الفرقة األولى الفرقة

 اثا لثالا اليوم
 4ـ  3 3ـ 2 2ـ  S 1 القاعة

409 
S1 

 357ـ  1     

 (2مبادئ  محاسبة )

 محمد عبد هللاأ / 

 حسن يوسفأ /    

 

 (1)محاسبة تكاليف  

 وائل شوقيأ / 

 دراسات اقتصادية بلغة

 سارة الجربى/   أ

410 
S2 

  716ـ 358

دراسات اقتصادية 

 بلغة

 سارة الجربى/   أ

 (2مبادئ  محاسبة )

 حمد عبد هللامأ / 

 حسن يوسفأ /    

 

 (1)محاسبة تكاليف  

 وائل شوقيأ / 

509 
S3 

    1171ـ  717 

 (1)محاسبة تكاليف  

 وائل شوقيأ / 

 دراسات اقتصادية بلغة

 سارة الجربى/   أ   

 (2مبادئ  محاسبة )

 محمد عبد هللاأ / 

 حسن يوسفأ /    
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  الفرقة األولى الفرقة

 بعا األر اليوم
 5ـ  4 المدرج S 3-4  S المدرج

 العلوي 

 )انتظام(

S1 

      

 رياضيات استثمار

 أ/ نور رشدي

 

 

S2 

 
 

 

 المسرح

 )انتساب(

 رياضيات استثمار

 أ/ نور رشدي

 

 

 

 

 

  الفرقة األولى الفرقة

 األحد اليوم
 4ـ  3 المدرج S 2-3 S المدرج

 العلوي 

 )انتظام(

S1 

      

 رياضيات استثمار

 ور رشديأ/ ن

 

 

S2 

 
 

 

 المسرح

 )انتساب(

 رياضيات استثمار

 أ/ نور رشدي
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 ) انتساب (  الفرقة الثانية الفرقة

 األربعا  اليوم

 S 9-10 10-11 11-12 12.5-1.5 القاعة

520 

 
S1 

 193ـ 1

 موالمحاسبه شركات  األ

 تامر الشيخ    أ /

 أ/هبة هنداوي

 على الحاسب تطبيقات محاسبيه وإدارية

 خالد ماضي/  أ

 أ /  محمد عبد هللا

 إدارة اإلنتاج

 أ / وليد أبو حلوه

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

521 S2 

 388ـ194

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

 موال      محاسبه شركات  األ

 تامر الشيخ    أ /   

 أ/هبة هنداوي

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

 على الحاسب

 خالد ماضي/  أ

 أ /  محمد عبد هللا

 إدارة اإلنتاج

 د  أبو حلوهأ / ولي

610 S3 

 582ـ389

 إدارة اإلنتاج

 أ / وليد  أبو حلوه

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

 موالمحاسبه شركات  األ

 تامر الشيخ    أ /

 أ/هبة هنداوي

 تطبيقات محاسبيه وإداريةعلى الحاسب

 خالد ماضي/  أ

 أ /  محمد عبد هللا

611 4S 

 773ـ583

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

 على الحاسب

 يخالد ماض/  أ

 أ /  محمد عبد هللا

 أ /  أيه الجزار

 إدارة اإلنتاج

 أ / وليد  أبو حلوه

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

 موالمحاسبه شركات  األ

 تامر الشيخ    أ /

 أ/هبة هنداوي
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 ) انتظــــــــام (  الفرقة الثانية                                         الفرقة

 األحد اليوم
 S 9-10 10-11 11-12 12.5-1.5 القاعة
520 

 
S1 

 772ـ 1

 موالمحاسبه شركات  األ

 أ /  محمد عبد هللا

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

 على الحاسب

 تامر الشيخ/  أ

 أ /  أيه الجزار

 

 إدارة اإلنتاج  

 أ / وليد حمدان         

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

521 S2 

 559ـ278

 ة عامهمالي

 حنان عادل/  أ

 موالمحاسبه شركات  األ

  أ /  محمد عبد هللا

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

  على الحاسب

 تامر الشيخ/  أ

 أ /  أيه الجزار         

 

 إدارة اإلنتاج  

 أ / وليد حمدان         

610 S3 

 839ـ560

 إدارة اإلنتاج  

 حمدانأ / وليد          

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

 موالمحاسبه شركات  األ

 أ /  محمد عبد هللا

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

  على الحاسب

 تامر الشيخ/  أ

 /  أيه الجزار أ      

 

612 4S 

 1111ـ840

 تطبيقات محاسبيه وإدارية

  على الحاسب

 تامر الشيخ/  أ

 أ /  أيه الجزار لجزار/  أيه ا أ         

 إدارة اإلنتاج  

 أ / وليد حمدان            

 مالية عامه

 حنان عادل/  أ

 موالمحاسبه شركات  األ

  أ /  محمد عبد هللا          
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 ) انتساب ( الفرقة الثالثة الفرقة

 الخميس اليوم

 3-2 2ـ 1  1 -12 12ـ  11 11 ـ  10 10ـ  S 9 القاعة

318   S1 

 131ـ1

 (1ضريبية )محاسبة 

 ايه سميرأ /  

 اقتصاد تحليلي

 ساره الجربى/  أ

 إدارة استثمار

 أ /عال  عمران

 أصول مراجعه

  هديل توفيق / أ 

 تنميه وتخطيط

 حنان عادلأ 

 تطبيقات محاسبيه و احصائية

 نأميره عبد الرحم/  أ  

 أ/ مروة النادي

417 S2 

 264ـ 132

يةتطبيقات محاسبيه و احصائ  

 نأميره عبد الرحم/  أ  

 أ/ مروة النادي

 (1ضريبية )محاسبة   

 ايه سميرأ /  
 اقتصاد تحليلي

 ساره الجربى/  أ

 إدارة استثمار

  أ /عال  عمران

 أصول مراجعه

  هديل توفيق /  

 تنميه وتخطيط      

 حنان عادلأ 

418 S3 

 395ـ 265
 تنميه وتخطيط      

  نان عادلحأ 

تطبيقات محاسبيه و 

 احصائية

 نأميره عبد الرحم/  أ 

 أ/ مروة النادي

ضريبية محاسبة   

(1) 

 ايه سميرأ /        

 اقتصاد تحليلي

 ساره الجربى/  أ

 إدارة استثمار

 أ /عال  عمران

 

 أصول مراجعه

  هديل توفيق / أ 

518 S4 

 526ـ 396
 أصول مراجعه

 هديل توفيق / أ 

 وتخطيط تنميه     

  حنان عادل / أ

 تطبيقات محاسبيه و

 احصائية

 نأميره عبد الرحم/  أ  

 أ/ مروة النادي

 (1ضريبية )محاسبة   

 ايه سميرأ /        
 اقتصاد تحليلي

 ساره الجربى/  أ

 إدارة استثمار

  أ /عال  عمران      
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 انتظام (   ) الفرقة الثالثة الفرقة

 األحد                                                           اليوم

 3ـ2  2ـ 1  1ـ 12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  S 9 القاعة

318   S1 

 270ـ  1

 (1ضريبية )محاسبة   

        نأميره عبد الرحمأ /  

 كرم ياسينأ / 

 اقتصاد تحليلي

 احمد قمره/  أ

 إدارة استثمار

 خالد ماضي/  أ

 

 أصول مراجعه

 هنداوى / هبهأ 

 

 تنميه وتخطيط

 حنان عادل /أ

يهتطبيقات محاسب  

 / هديل توفيق أ

417 S2 

 540ـ271

 تطبيقات محاسبيه

 / هديل توفيق أ

 (1ضريبية )محاسبة   

    نأميره عبد الرحمأ /  

  كرم ياسينأ / 

 اقتصاد تحليلي

 احمد قمره/  أ

 إدارة استثمار

 خالد ماضي/  أ

 

 أصول مراجعه

 / هبه هنداوىأ 

 

 

 تنميه وتخطيط

 حنان عادلأ 

418 S3 

 810ـ541

 تنميه وتخطيط      

  حنان عادلأ 

 تطبيقات محاسبيه

 / هديل توفيق أ

 (1ضريبية )محاسبة   

 نأميره عبد الرحمأ /  

 كرم ياسينأ /   

 اقتصاد تحليلي

 احمد قمره/  أ

 إدارة استثمار

 خالد ماضي/  أ

 

 أصول مراجعه

 / هبه هنداوىأ 

 

 

518 S4 

 1072ـ811

 أصول مراجعه

 / هبه هنداوىأ 

 تنميه وتخطيط     

  حنان عادل / أ

 تطبيقات محاسبيه

 / هديل توفيق أ

 (1ضريبية )محاسبة   

 نأميره عبد الرحمأ /  

 كرم ياسينأ /          

 اقتصاد تحليلي

 احمد قمره/  أ   

 إدارة استثمار

 خالد ماضي/  أ
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 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
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 لشئون التعليم  و الطالب     

 )أ.د / رضا ابراهيم صالح(                                                                                                                 )أ.د/ محمود عبد الحافظ محمد (         
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 لثالثة االفرقة  الفرقة

 اإلاثنين اليوم
 4ـ  3 المدرج S 2-3  S المدرج

 فؤاد بدر

 )انتظام(

S1 

      

 تطبيقات إحصائية

 أ/ مروة النادي

 

 

S2 

 
 

 

410 

 )انتساب(

 تطبيقات إحصائية

 أ/ مروة النادي

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     
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 لفرقةا
 انتساب   الفرقة الرابعة  ) شعبة محاسبة ومراجعة (

 األربعا   

 4.5ـ  S 9-10 10-11 11-12 12.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 3.5 القاعة

310 S1 متخصصه   تمحاسبة منشآ 

 أ / وائل شوقى

 تكاليف معياريه

 أ / ابراهيم الطحان

 أ / كرم ياسين

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 / إبراهيم زكرياا

 محاسبه إدارية متقدمه

 أ / نسمه السيد

 مشاكل إقتصااديه

 احمد قمرهأ /  

 ات  ماليةأسواق ومؤسس

 أية الجزارأ / 

 محاسبة دولية

 أ/  وائل سعد

 

  401 S2 تكاليف معياريه 

 أ / ابراهيم الطحان

 أ / كرم ياسين

                  تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 أ / وائل شوقى

 محاسبة دولية

 أ /   وائل سعد

 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 / إبراهيم زكرياأ

 همحاسبه إدارية متقدم

 أ / نسمه السيد

 ل إقتصااديهمشاك

 احمد قمرهأ /  

 أسواق ومؤسسات  مالية

 أية الجزارأ / 

501  S3 

  
 محاسبة دولية

 أ /   وائل سعد

 

أسواق ومؤسسات  

 مالية

 أية الجزارأ / 

   تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 أ / وائل شوقى

 تكاليف معياريه

 أ / ابراهيم الطحان

 أ / كرم ياسين

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 يم زكريا/ إبراه

 همحاسبه إدارية متقدم

 أ / نسمه السيد

 مشاكل إقتصااديه

 احمد قمرهأ /  

609 S4 

   
 مشاكل إقتصاديه

 احمد قمرهأ /  

 محاسبة دولية

 أ /   وائل سعد

 

أسواق ومؤسسات  

 مالية

 أية الجزارأ / 

   تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 أ / وائل شوقى

 تكاليف معياريه

 أ / ابراهيم الطحان

 كرم ياسينأ / 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 / إبراهيم زكرياا

 محاسبه إدارية متقدمه

 أ / نسمه السيد



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
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 لشئون التعليم  و الطالب     
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 لفرقةا
 انتظام    الفرقة الرابعة  ) شعبة محاسبة ومراجعة (

 الثالاثا 

 4.5ـ  S 9-10 10-11 11-12 12.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 3.5 القاعة

609 S1 متخصصه   تمحاسبة منشآ 

 حسن يوسف / أ 

 تكاليف معياريه

 أحمد منيرأ / 

 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 ابراهيم الطحان/ ا

 أ/وائل سعد 

 محاسبه إدارية متقدمه

 صالح حمدأ / 

 أ/ أية سمير 

 مشاكل إقتصااديه

 أحمد قمرةأ /  

 أسواق ومؤسسات  مالية

 هاشم رفعتأ / 

 محاسبة دولية

ابراهيم منشاويأ/    

 

610 S2 تكاليف معياريه 

 أحمد منير/ أ

 

                  تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 حسن يوسفأ / 

 محاسبة دولية

ابراهيم منشاويأ/    

 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 ابراهيم الطحان/ ا

 أ/وائل سعد

 همحاسبه إدارية متقدم

 صالح حمدأ / 

 أ/ أية سمير

 مشاكل إقتصااديه

 أحمد قمرةأ /  

 مالية أسواق ومؤسسات 

 هاشم رفعتأ / 

611 S3 

  
 محاسبة دولية

ابراهيم منشاويأ/    

  

 

أسواق ومؤسسات  

 مالية

 هاشم رفعتأ / 

   تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 حسن يوسفأ / 

 تكاليف معياريه

 أحمد منيرأ / 

 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 ابراهيم الطحان/ ا

 أ/وائل سعد

 همحاسبه إدارية متقدم

 صالح حمدأ / 

 / أية سميرأ

 مشاكل إقتصااديه

 أحمد قمرةأ /  

612 S4 

   
 مشاكل إقتصاديه

 أحمد قمرةأ /  

 محاسبة دولية

ابراهيم منشاويأ/    

 

أسواق ومؤسسات  

 مالية

 هاشم رفعتأ / 

   تمحاسبة منشآ

 متخصصه

 حسن يوسفأ / 

 تكاليف معياريه

 أحمد منيرأ / 

 

بجوث العمليات في 

 المحاسبة

 حانابراهيم الط/ ا

 أ/وائل سعد

 محاسبه إدارية متقدمه

 صالح حمدأ / 

 أ/ أية سمير



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرقة الرابعة ) شعبة إدارة األعمال ( الفرقة

 الثالاثا  اليوم

 S 9- 10 10-11 11-12 القاعة

301 

 

 

S1 

 

 

 تسويق دولي       

 أ / إيمان المنطاوى

 مشروعات صغيرهإدارة    

 أ / إيمان المنطاوى

 جدوى المشروعات دراسة      

 وليد حمدانأ / 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     
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 ألولى ) شعبة اللغة االنجليزية (االفرقة  الفرقة

 اثنيناأل اليوم

     11ـ 10 10ـ9  الوقت

 ( 409)مدرج 
 

 ( 1مبادئ محاسبة تكاليف )

 سارة طنطاويأ / 

 

 ( 2بة مالية )محاس  

 سارة طنطاويأ / 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     

 )أ.د / رضا ابراهيم صالح(                                                                                                                 )أ.د/ محمود عبد الحافظ محمد (         
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 ) شعبة اللغة االنجليزية (  ة الثانيةـالفرق الفرقة

 الخميس اليوم

 S 9-10  10-11 11-12 القاعة

509 S1 
 األموالمحاسبه شركات 

 / زكريا السيدأ

  هدير متولي          

 تطبيقات إدارية

 ونيمحمد عأ/ 

 

 إنتاجإدارة 

 نبيل حمديأ/ 

521 S2 

 إنتاجإدارة 

 نبيل حمديأ/ 

 األموالمحاسبه شركات 

 / زكريا السيدأ

 

 تطبيقات إدارية

 محمد عونيأ/ 

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     

 )أ.د / رضا ابراهيم صالح(                                                                                                                 )أ.د/ محمود عبد الحافظ محمد (         

 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجارة

Kafrelsheikh University    

Faculty of Commerce     

 
 

                       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شعبة اللغة االنجليزية (لثة  ة الثاـالفرق الفرقة

 الخميس اليوم

 S 1-2 2-3 القاعة

409 S1 
 (1ضريبية )محاسبه     

 / لميس أمين أ

  هدير متولي          

 استثمارإدارة 

 محمد عونيأ/ 

 

410 S2 
 استثمارإدارة 

 محمد عونيأ/ 

 (1ضريبية )محاسبه 

 /  لميس أمين أ

          



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     

 )أ.د / رضا ابراهيم صالح(                                                                                                                 )أ.د/ محمود عبد الحافظ محمد (         
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 ( االنجليزيةاللغة شعبة  محاسبةالفرقة الرابعة  ) لفرقة

 االاثنين  اليوم
 1ـ12 12ـ11 11ـ  10 10ـ S 9 القاعة

520 S1 

 

 محاسبة منشآت متخصصة

 هدير متوليأ /    

 محاسبه مالية متقدمه  

 هدير متوليأ /    

 تكاليف معياريه 

 أ / لميس أمين

 بحوث العمليات فى المحاسبة

 زكريا السيد أ /         



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016/2017سكاشن الفصل الدراسي  الثاىن للعام اجلامعي 
 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية                                                                                                                              

 لشئون التعليم  و الطالب     

 )أ.د / رضا ابراهيم صالح(                                                                                                                 )أ.د/ محمود عبد الحافظ محمد (         
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 (شعبة اللغة ـ  إدارة )لرابعة االفرقة  الفرقة

 األاثنين 

 12ـ 11 11ـ  10 10ـ  9  اليوم

401 
S1 

   

 أسواق ومؤسسات ماليه

 أ / نورهان أبو الخير

 

 دراسة جدوى المشروعات  

 نبيل حمدي/ أ       

 

 مشروعات صغيرهإدارة       

 أ / نورهان أبو الخير

 


