
 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        
 

 

 شئوٌ انزعهيى 

 انفرلخ
 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد فعهيخ االسجوع )  ( رعهيى ْجيٍ )    انفرلخ األوني

 (24-20-22-8-6 – 4- 0يحبضراد انكزروَيخ االسجوع )                                         

 انثالثبء انيوو

 s 9 - 22 22 - 22 22 - 20 20-2 انمبعخ 

625 S1 

 (2يجبدئ  يحبسجخ )

 دمحم َوفم/    أ

 أ / كرو يبسيٍ

 أدارح األعًبل

 ْبشى رفعذأ/ 

 أصول االلزصبد

 سبرح انجرثي أ/ 

 أ/ شروق انسيذ

 ريبضيبد األعًبل

 ْيبو انسيذأ/ 

622 S2 

 ريبضيبد األعًبل

 ْيبو انسيذأ/ 

 (2يجبدئ  يحبسجخ )

 /  دمحم َوفم  أ

   يبسيٍأ / كرو 

 إدارح األعًبل
 ْبشى رفعذ أ/ 

 أصول االلزصبد

 سبرح انجرثي أ/ 

 أ/ شروق انسيذ

 

622 S3 

 أصول االلزصبد

أ حًذ  لًرِأ/   

 أ/ شروق انسيذ

 ريبضيبد األعًبل

 ْيبو انسيذأ/ 

 (2يجبدئ  يحبسجخ )

    احًذ يُيرأ / 

  

  إدارح األعًبل

 أ/  ْبشى رفعذ

620 S4 

 إدارح األعًبل  

 ْبشى رفعذ أ/ 

 أصول االلزصبد

 أحًذ لًرِ أ/ 

 أ/ شروق انسيذ

 ريبضيبد األعًبل

 ْيبو انسيذأ/ 

 (2يجبدئ  يحبسجخ )

    احًذ يُيرأ / 

 

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        

                

 شئوٌ انزعهيى

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد فعهيخ االسجوع ) (  رعهيى ْجيٍ)  -انفرلخ انثبَيخ   انفرلخ

 (24-20-22-8-6 – 4- 0يحبضراد انكزروَيخ االسجوع )                                                             
 خًيسان  انيوو

 s 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 انمبعخ 

429 S 1  يحبسجّ شركبد

 األشخبص

 دمحم عجذهللا/  أ

 يجبدى انًحبسجخ االداريخ

  ًذىغبدح حأ/

 إدارح يوارد ثشريخ

 ايًبٌ انعوضيأ/ 

 

 إدارح رسويك

 أ/ أيّ انجسار

 الزصبد َمود وثُون

 شروق انسيذأ / 

 يجبدئ إحصبء

 احًذ خيرهللاأ/ 

422 S 2 يجبدئ إحصبء 

 احًذ خيرهللاأ/ 

 يحبسجّ شركبد األشخبص

 دمحم عجذهللاأ/ 

 

 يجبدى انًحبسجخ االداريخ

 غبدح حًذىأ/ 

 

 خإدارح يوارد ثشري

 ايًبٌ انعوضيأ/ 

 

 إدارح رسويك

 أ/ أيّ انجسار

 الزصبد َمود وثُون

 شروق انسيذأ / 

529 S 3 الزصبد َمود وثُون 

 َشوى انسعيذأ / 

 يجبدئ إحصبء

 احًذ خيرهللاأ/ 

 يحبسجّ شركبد األشخبص

 وائم سعذأ/ 

 

 يجبدى انًحبسجخ االداريخ

 أيخ سًيرأ/ 

 

 إدارح يوارد ثشريخ

 ايًبٌ انعوضيأ أ/ 

 

 

 إدارح رسويك

 أ/ أيّ انجسار

522 S 4 إدارح رسويك 

 أ/ أيّ انجسار

 الزصبد َمود وثُون

                                                  

 َشوى انسعيذأ / 

 يجبدئ إحصبء

 احًذ خيرهللاأ/ 

 يحبسجّ شركبد األشخبص

 وائم سعذأ/ 

 أ/أييرح عجذانرحًٍ

 

 يجبدى انًحبسجخ االداريخ

 يخ سًيرأأ / 

 أ/ايًبٌ انعسكرى

 

 إدارح يوارد ثشريخ

 ايًبٌ انعوضيأ/ 

 

502 S 5 إدارح يوارد ثشريخ 

 ايًبٌ انعوضيأ/ 

 

 أدارح رسويك

 أ/ أيّ انجسار

 الزصبد َمود وثُون

 َشوى انسعيذأ  / 

 أ/ شروق انسيذ

 يجبدئ إحصبء

 احًذ خيرهللاأ/ 

 يحبسجّ شركبد األشخبص

 أييرح عجذانرحًٍأ/ 

 

  ًحبسجخ االداريخيجبدى ان

 ايًبٌ انعسكرىأ/ 

 

 

 

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        

 

  
 نزعهيىشئوٌ ا

 
                          

 انفرلخ 
 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع (  رعهيى ْجيٍ) انفرلخ انثبنثخ  

 (23-22-9-7-5-3- 2يخ االسجوع) يحبضراد انكزروَ                                      

 االثُيٍ انيوو

 s 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4  نمبعخا

328 S1 
 (0يجبدئ يحبسجخ ركبنيف)

 أ /  دمحم سهطبٌ
 يشبكم يحبسجيخ يعبصرِ

 وائم سعذأ / 
 يحبسجخ حكوييخ ولوييخ

 أ/ َسًخ انسيذ
 رًويم وإدارح يبنيخ

 أ /  عالء عًراٌ

 

 إدارح يواد
 االء جًبلأ/ 

 رجبرح خبرجيخ

 أ/حُبٌ عبدل

 احصبء رطجيمي

 أ / يروح انُبدى

429 S2 إدارح يواد 
 أ /   االء جًبل

 (0يجبدئ يحبسجخ ركبنيف)
 أ / دمحم سهطبٌ

 يشبكم يحبسجيخ يعبصرِ

 أ/ ْجخ ُْذاوى

 

 يحبسجخ حكوييخ ولوييخ

 / َسًخ انسيذأ
 رًويم وإدارح يبنيخ

 أ/   عالء عًراٌ
 احصبء رطجيمي

 أ / يروح انُبدى

 رجبرح خبرجيخ

 أ/حُبٌ عبدل

422 S3 رًويم وإدارح يبنيخ 

 أ /   عالء عًراٌ

 

 رجبرح خبرجيخ

 أ/ايًبٌ عبدل
 (0يجبدئ يحبسجخ ركبنيف)

 أ/غبدح حًذى
 يشبكم يحبسجيخ يعبصرِ

 أ/ ْجخ ُْذاوى

 أ/ دعبء زلسوق

 احصبء رطجيمي

 أ / يروح انُبدى

 إدارح يواد
 أ /  االء جًبل

 خ حكوييخ ولوييخيحبسج

 أ/ وائم شولي

422 4S 
 يحبسجخ حكوييخ ولوييخ

 أ/ ْذيم روفيك
 احصبء رطجيمي

 أ / يروح انُبدى

 إدارح يواد
 أ/  االء جًبل

 رجبرح خبرجيخ

 أ/ايًبٌ عبدل

 يحبسجيخ يعبصرِ يشبكم

 أ/ دعبء زلسوق

يجبدئ يحبسجخ ركبنيف  

(0) 

 غبدح حًذىأ/

 أ/حسٍ يوسف

 رًويم وإدارح يبنيخ

 /   عالء عًراٌأ 

428 S5 يحبسجيخ يعبصرِ يشبكم 

 أ/ وائم سعذ

 يحبسجخ حكوييخ ولوييخ

 أ/ ْذيم روفيك
 احصبء رطجيمي

  أ / يروح انُبدى

 إدارح يواد
 أ /  االء جًبل

 رجبرح خبرجيخ

 أ/ايًبٌ عبدل

 رًويم وإدارح يبنيخ

 أ /   عالء عًراٌ

 (0يجبدئ يحبسجخ ركبنيف)

 أ /  حسٍ يوسف

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

                                           

                                       
 شئوٌ انزعهيى

 
                                      

 

 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        

 انفرلخ 
 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع (  رعهيى ْجيٍ) يحبسجخ انفرلخ انراثعخ  

 (23-22-9-7-5-3- 2 يحبضراد انكزروَيخ االسجوع)                                                     

 االرثعبء انيوو
 s 9-22 22-22 22-20 20 -2 2 -0 0 - 3 انمبعخ 

622 S1   يبنيخ يزمذيخ  

   دمحم سهطبٌأ/  

 يراجعخ حسبثبد 

 ْذيم اثوشهوعأ/  

 يحبسجخ ضريجيخ  

   احًذ يُيرأ/     

 َظى يعهويبد يحبسجيخ 

 أييرح عجذانرحًٍأ/ 

  أ/ روفيك شبْيٍ

 رحهيم يحبسجي

 حسٍ يوسفأ/ 

 َظى ركبنيف فعهيخ 

  ايًبٌ انعسكرىأ/ 

620 S2  َظى ركبنيف فعهيخ 

 ايخ سًيرأ/ 

 يبنيخ يزمذيخ

    دمحم سهطبٌأ/  

 يراجعخ حسبثبد 

 ْذيم اثوشهوعأ/  

 يحبسجخ ضريجيخ

 ْجخ ُْذاوىأ/  

   أ/ احًذ يُير

 َظى يعهويبد يحبسجيخ 

 روفيك شبْيٍأ/ 

 رحهيم يحبسجي

 حسٍ يوسفأ/ 

629 S3 رحهيم يحبسجي 

 وائم شوليأ/ 

 َظى ركبنيف فعهيخ 

 ايخ سًيرأ/ 

 يبنيخ يزمذيخ

 دمحم سهطبٌأ/  

   أ/كرو يبسيٍ

 يراجعخ حسبثبد 

 ْذيم اثوشهوعأ/  

 أ/ َسًخ انسيذ

 يحبسجخ ضريجيخ

   ْجخ ُْذاوىأ/  

 َظى يعهويبد يحبسجيخ 

 روفيك شبْيٍأ/ 

502 S4  َظى يعهويبد يحبسجيخ 

أييرح أ/ 

 عجذانرحًٍ

 رحهيم يحبسجي

 وائم شوليأ/ 

 َظى ركبنيف فعهيخ 

 ايخ سًيرأ/ 

 أ/ ايًبٌ انعسكرى

 يبنيخ يزمذيخ

   كرو يبسيٍأ/  

 يراجعخ حسبثبد 

 َسًخ انسيذأ/  

 يحبسجخ ضريجيخ 

   ْجخ ُْذاوىأ/  

528 S5  يحبسجخ ضريجيخ 

   احًذ يُيرأ/  

 َظى يعهويبد يحبسجيخ 

 أييرح عجذانرحًٍأ/ 
 يم يحبسجيرحه

 وائم شوليأ/ 

 حسٍ يوسفأ/ 

 َظى ركبنيف فعهيخ

 ايًبٌ انعسكرى/  أ

 يبنيخ يزمذيخ

   كرو يبسيٍأ/  

 يراجعخ حسبثبد 

 َسًخ انسيذأ/ 

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 البلشئون التعليم والط

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 

 

 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        

 

 نزعهيىشئوٌ ا            
 وكيل الكلية                                                  عميد الكلية                                                          

 لشئون التعليم والطالب

                                              ( شرين أبووردةد/ 0) أ                           ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ                                                       

 
                                         

 

 

 انفرلخ

 انفرلخ انراثعخ ) شعجخ االلزصبد وانًبنيخ انعبيخ (

 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع (  رعهيى ْجيٍ) 

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد انكزروَيخ االسجوع)                         

 ثالثبءان انيوو
  s 9-22 22-22 22 -20 20-2 2 -  0 انمبعخ 

322 

 

 

S1 

 

 

 جالزصبد ا َزب

 أ / احًذ لًرِ

 رطجيمبد عهي انحبست االني

 ايًبٌ عبدل اثراْيىأ / 
 اقتصاد نقدي         

 أ / حنان عادل

 

 الزصبد ريبضي

 أ / شروق انسيذ

 

 الزصبد ليبسي

 أ / سبرح سًير انجرثي

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 

 0202/0202جذول سكبشٍ انفصم انذراسي  األول        

 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد انكزروَيخ االسجوع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 شئوٌ انزعهيى                            

 
                                      

 

  

                               

 

 

 انفرلخ انراثعخ ) شعجخ إدارح األعًبل ( انفرلخ

 انخًيس انيوو

 s 9-22 22-22 انمبعخ

502 
 

 

S1 
 

 

 

 خراريجياإلدارح إالسز

 /   ونيذ أثو حهوِ أ

 

 ثحوس انعًهيبد اإلداريخ

 /  ونيذ أثو حهوِ أ

 

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 شئوٌ انزعهيى          

 

 0202/ 0202جامعى سكاشن الفصل الدراسي االول للعام الجدول 

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد فعهيخ االسجوع )  ) رعهيى ْجيٍ ( 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0يحبضراد انكزروَيخ االسجوع )

 الفرقة األولي ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 الخميس اليوم

 00- 02 02 - 9 القاعه

 (0مبادئ محاسبة ) ( 929مدرج )

 أ / ماجدة على مجاهد

 إدارة األعمال

 نبيل ابو الفتوحأ/ 

 أ/ دمحم عونى

 إدارة األعمال ( 100مدرج )

 نبيل ابو الفتوحأ/ 

 أ/ دمحم عونى

 (0مبادئ محاسبة )

 أ / ماجدة على مجاهد

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( السيد احمدعلى مجاهد د/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

                                     

 0202/ 0202الجامعى سكاشن الفصل الدراسي االول للعام جدول 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع ) رعهيى ْجيٍ ( 

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد انكزروَيخ االسجوع)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئوٌ انزعهيى

 
                                      

 

 

 

 الفرقة الثانية ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الفرقة 
 

 الخميس اليوم 

02- 9 القاعه   02 - 00 00 -00 00 -0 

 حاسبه  شركات األشخاصم (100قاعة ) 

 أ/ عبداللطيف حسين  

 إدارة المورد البشرية
 اسالم العادلىأ/ 

 إدارة التسويق

 نبيل ابو الفتوحأ/ 

 أ/ هدير صالح

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ/ عبداللطيف حسين  

 إدارة المورد البشرية (100قاعة ) 
 اسالم العادلىأ/ 

 محاسبه  شركات األشخاص

 حسين أ/ عبداللطيف  

 مبادئ المحاسبة اإلدارية

 أ/ عبداللطيف حسين  

 إدارة التسويق

 نبيل ابو الفتوحأ/ 

 أ/ هدير صالح

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 0200/ 0202سكاشن الفصل الدراسي االول للعام الجامعى جدول         

 (23-22-9-7-5-3- 2فعهيخ االسجوع ) يحبضراد  ) رعهيى ْجيٍ ( 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0يحبضراد انكزروَيخ االسجوع )

 

 شئوٌ انزعهيى                    

 
                                      

 الفرقة الثالثة ) شعبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 الثالثاء اليوم

02- 9 القاعه  02 - 00 00 -00 00 -0 0-0  

 مشاكل محاسبيه معاصرة (105قاعة ) 
 لميس امينأ/ 

 إدارة المواد
 ايمان العسالأ/ 

 اإلدارة المالية
 اسالم العادلىأ/ 

 ابو الخير أ / نورهان

 محاسبة حكومية

 أ/ عبداللطيف حسين

 (0محاسبة تكاليف )

 أ / هدير متولى

 (0محاسبة تكاليف ) (129قاعة ) 

 أ / هدير متولى

 مشاكل محاسبيه معاصرة

 لميس امينأ/ 

 إدارة المواد

ايمان العسالأ/   

 اإلدارة المالية
 اسالم العادلىأ/ 

 أ / نورهان ابو الخير

 محاسبة حكومية

عبداللطيف حسينأ/   

 محاسبة حكومية (100قاعة ) 

 أ/ عبداللطيف حسين

 (0محاسبة تكاليف )

 أ / هدير متولى

مشاكل محاسبيه 

 معاصرة

 لميس امينأ/ 

 إدارة المواد
 ايمان العسالأ/ 

 اإلدارة المالية
 اسالم العادلىأ/ 

 أ / نورهان ابو الخير

 يةالكلعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 0200/ 0202سكاشن الفصل الدراسي االول للعام الجامعى جدول 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع ) رعهيى ْجيٍ ( 

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد انكزروَيخ االسجوع)                  

 

 

 شئوٌ انزعهيى

 
                                      

 

 الفرقه الرابعه  ) شعبه محاسبه اللغه االنجليزيه ( الفرقه

 
 االحد اليوم

   4-9 9-0 0-0 القاعه 
 (0محاسبة ضريبية ) 129قاعة 

 خلود الصالحىأ/ 
 تكاليف فعلية نظم

 أ/ زكريا حسانين
 محاسبة مالية متقدمة

 أ/ نيرة سكران
 التحليل المحاسبى للقوائم المالية

 أ / ماجدة على مجاهد
 أ/ خلود الصالحى

 مراجعة الحسابات
 لميس امينأ/ 

 أ / هدير متولى
 مراجعة الحسابات 100قاعة 

 لميس امينأ/ 
 أ / هدير متولى

 

 (0محاسبة ضريبية )
 خلود الصالحىأ/ 

 تكاليف فعلية نظم
 أ/ زكريا حسانين

 محاسبة مالية متقدمة
 أ/ نيرة سكران

 

 التحليل المحاسبى للقوائم المالية
اجدة على مجاهدأ / م  

 أ/ خلود الصالحى

 
التحليل المحاسبى  100قاعة 

 للقوائم المالية
 أ / ماجدة على مجاهد

 أ/ خلود الصالحى

 مراجعة الحسابات
 لميس امينأ/ 

 أ / هدير متولى

 (0محاسبة ضريبية )
 خلود الصالحىأ/ 

 تكاليف فعلية نظم
 أ/ زكريا حسانين

 محاسبة مالية متقدمة
 أ/ نيرة سكران

 الكليةعميد 

 

 ( شيرين حامد ابووردةد/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 



 

 جبيعخ كفر انشيخ

 كهيخ انزجـبرح

 يكزت وكيم انكهيخ

نشئوٌ انزعهيى وانطالة   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 

 0200/ 0202سكاشن الفصل الدراسي االول للعام الجامعى 

 (24-20-22-8-6 – 4- 0) يحبضراد فعهيخ االسجوع ) رعهيى ْجيٍ ( 

 (23-22-9-7-5-3- 2يحبضراد انكزروَيخ االسجوع)                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 شئوٌ انزعهيى                                   

 
                                      

 
 

 

 

 

 

 شعبه االدارة اللغه االنجليزيه ( الفرقه الرابعه  ) الفرقه
 

 االحـــــــــــــــــــــــــد اليوم

 00-00 00-02 02-9 القاعه

 

 (100قاعة ) 

 االدارة االستراتيجية

 ايمان العسالأ/ 

 بحوث التسويق

 أ/ نبيل ابو الفتوح

 بحوث العمليات االدارية

 أ/ نورهان ابو الخير

 الكليةعميد 

 

 ( ردةشيرين حامد ابوود/ 0) أ

 
 
 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب

 

 ( على مجاهد السيد احمدد/ 0) أ

 
 
 


