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 الفرقة األولي ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 االحد اليوم

 3-1 2-1 القاعه

 (2مبادى محاسبة ) ( 406مدرج )

 سارة طنطاويأ/ 

 ادارة االعمال

 أ/ اسالم العادلى

 ادارة االعمال ( 405مدرج )

 أ/ اسالم العادلى

 (2حاسبة )مبادى م

 سارة طنطاويأ/ 

كفر الشيخجامعة   

 كلية التجـارة مكتب وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب
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faculty of commerce 

 عميد الكلية

محمد ( ظ)أ.د/ محمود عبد الحاف  
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 ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الثانية الفرقة  الفرقة
 

 الثالثاء االحد اليوم 

1-2 القاعه   1-3 2-1 1-3 
 محاسبه  شركات األشخاص (509مدرج ) 

 أ/ هدير متول

 االداريةمبادى المحاسبة 

 أ/ سارة طنطاوى

 إدارةالتسويق

 أ/ نبيل ابو الفتوح

 ادارة المورد البشرية
 أ/ نورهان ابو الخير

 مبادى المحاسبة االدارية (520مدرج ) 

 أ/ سارة طنطاوى

 محاسبه  شركات األشخاص

 أ/ هدير متول

 ادارة المورد البشرية
   أ/ نورهان ابو الخير

 إدارةالتسويق

 وحأ/ نبيل ابو الفت

 عميد الكلية

محمد ( ظ)أ.د/ محمود عبد الحاف  

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة مكتب وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 
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 الفرقة الثالثة ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 االثنين اليوم

 6-3 3-1 1-2 القاعه

 مشاكل محاسبيه معاصرة ( 406مدرج )

 أ/ نيرة سكران

 ادارة المواد

 أ/ نبيل ابو الفتوح

يةاالدارة المال  

 أ/ محمد عونى

 االدارة المالية ( 405مدرج )

 أ/ محمد عونى

 مشاكل محاسبيه معاصرة

 أ/ نيرة سكران

 ادارة المواد

  أ/ نبيل ابو الفتوح

 عميد الكلية

محمد ( ظ)أ.د/ محمود عبد الحاف  

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة مكتب وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 
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 الفرقه الرابعه  ) شعبه محاسبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 

 الثالثاء اليوم

 6-3 3-1 1-2 القاعه 

 (1محاسبة ضريبية ) (609مدرج ) 

 أ/ لميس امين

 محاسبة تكاليف فعلية

 أ/ عبداللطيف حسين

 محاسبة مالية متقدمة

 أ/ زكريا حسانين

 مالية متقدمةمحاسبة  ( 620مدرج )

 أ/ زكريا حسانين

 

 (1محاسبة ضريبية )

 أ/ لميس امين

 محاسبة تكاليف فعلية

 أ/ عبداللطيف حسين

 عميد الكلية

محمد ( ظ)أ.د/ محمود عبد الحاف  

 جامعة كفر الشيخ

لكليةكلية التجـارة مكتب وكيل ا  

 لشئون التعليم والطالب
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 الفرقه الرابعه  ) شعبه االدارة اللغه االنجليزيه ( الفرقه
 

 ــــــــداالحـــــــــــــــــ اليوم

 201 2-21 21-22 22-20 20-9 القاعه

 

 (422قاعة ) 

 االدارة االستراتيجية

 أ/ محمد عونى

 بحوث التسويق

 أ/ نبيل ابو الفتوح

 ادارة الجودة

 أ/ محمد عونى

 نظم المعلومات االدارية

 أ/ نبيل ابو الفتوح

 بحوث العمليات االدارية

 أ/ نورهان ابو الخير

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة مكتب وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 عميد الكلية

محمد ( ظد عبد الحاف)أ.د/ محمو  


