
 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  ) 1( مجموعة رقم  الفرقة االولى انتظام

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
لسريتىاالسيد � د 606ح     11-2   أقتصاد كلي  

 االحد
عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5 االعمالقانون    

معتز � د 304ح    5-8  محاسبة إدارية 

�أ )د(م    11-2 الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
علي مسلم� د 506ح    3-6  سلوك تنظيمي  

دمحم توفيق� د 506ح    8-11  الخميس احصاء وصفي  
    

  الفرقة االولى انتظام ) 2( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
اسامه الفيل� د 94ح    2-5  االحد أقتصاد كلي  
فاطمة الصيفي� د 502ح    5-8  سلوك تنظيمي  

     

 الثالثاء
9ق   احمد فتح هللا� د  11-2  محاسبة إدارية 

�أ )8(م    2-5  مهارات اللغة و االتصال 

دمحم سليمان� د )5(م    8-11  الخميس احصاء وصفي  
عكاشة� عصام على د�د )ج(م    12-2 االعمالقانون    

    

 

 

 

 

 

 



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  الفرقة االولى انتظام ) 3( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
اسامه الفيل� د 90ح    8-11  االحد أقتصاد كلي  
فاطمة الصيفي� د 302ح    11-2  سلوك تنظيمي  

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5  قانون االعمال 

�أ )د(م   11-2  الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
بسنت حسن� د 92ح    2-5  احصاء وصفي  

رضا محمود� د 406ح    5-8  محاسبة إدارية 

 الخميس    
    

  الفرقة االولى انتظام ) 4( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
سعد بيومي� د 92ح    11-2  االحد محاسبة إدارية 

 
فاطمة الصيفي� د 302ح    2-5  سلوك تنظيمي  

نوال � د 302ح    5-8  احصاء وصفي  

�أ )8(م    2-5  الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
سحر� د 91ح    8-11  الخميس أقتصاد كلي  

عكاشة� عصام على د�د )ج(م    12-2  قانون االعمال 

    

 

        

        

        

    

    

        



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

الفرقة االولى انتظام ) 5( مجموعة رقم   

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
الشامى� د 302ح    8-11  االحد أقتصاد كلي  

 
ميرفت � د 93ح    11-2  محاسبة إدارية 

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5  قانون االعمال 

�أ )د(م    11-2  الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
عبير حسن� د 93ح    2-5  سلوك تنظيمي  

نوال � د 608ح    5-8  احصاء وصفي  

  

  الفرقة االولى انتظام ) 6( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
�أ )5(م    8-11   مهارات اللغة و االتصال 

 االحد
 

الشامى� د 94ح    11-2  أقتصاد كلي  

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5  قانون االعمال 

رماح � د 97ح    11-2  الثالثاء احصاء وصفي  
دمحم سعد � د 608ح    2-5  محاسبة إدارية 

عبير حسن� د 407ح    5-8  سلوك تنظيمي  

 

 

        

        

        

                                                                                            

    

    

        



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  الفرقة االولى انتظام ) 7( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
�أ )5(م    8-11  االحد مهارات اللغة و االتصال 
    

بسمة االباصيري � د 92ح    8-11   محاسبة إدارية 

 الثالثاء
عبير حسن� د 608ح    11-2  سلوك تنظيمي  

     

الخطيب� د )7(م    8-11  الخميس أقتصاد كلي  
شعبان�د )5(م    11-2  احصاء وصفي  

عكاشة �عصام على  د�د )د(م    2-4  قانون االعمال 

  الفرقة االولى انتظام ) 8( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
دمحم عبده�د 91ح    8-11  االحد احصاء وصفي  

    

سماح  � د 93ح    8-11  الثالثاء محاسبة إدارية 
نور الحسينى� د 92ح    11-2  سلوك تنظيمي  

�أ )4(م    8-11  الخميس مهارات اللغة و االتصال 
الخطيب� د )4(م    11-2  أقتصاد كلي  

عكاشة� على  دعصام �د )د(م    2-4  قانون االعمال 

 

 

  

 

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  الفرقة االولى انتظام ) 9( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
نيفين صالح�د 95ح    11-2  االحد محاسبة إدارية 

 
عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5  قانون االعمال 

محمود رجب� د 406ح    5-8  أقتصاد كلي  

 الثالثاء    
هبة خميس�د 96ح    11-2  احصاء وصفي  

نور الحسينى� د 407ح    2-5  سلوك تنظيمي  

�أ )4(م    8-11  الخميس مهارات اللغة و االتصال 
    

  انتظامالفرقة االولى  ) 10( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
محمود رجب� د 404ح    8-11   أقتصاد كلي  

 االحد
    

    

ماهي �د 95ح    11-2  الثالثاء احصاء وصفي  
معتز�د 91ح    2-5  محاسبة إدارية 

�أ )4(م    8-11  الخميس مهارات اللغة و االتصال 
عكاشة� عصام على د�د )ج(م    12-2  قانون االعمال 

نور الحسينى� د 402ح    2-5  سلوك تنظيمي  

 

 

 

 

 



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  ) 1( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
السيد السريتى� د 606ح    8-11  االحد أقتصاد كلي  

�أ )3(م    11-2 االتصالمهارات اللغة و    الثالثاء 
علي مسلم� د 506ح    3-6  سلوك تنظيمي  

معتز �د 301ح    6-9  محاسبة إدارية 

عكاشة� عصام على د�د )ج(م    12-2  الخميس قانون االعمال 
دمحم توفيق �د 606ح    2-5  احصاء وصفي  

  ) 2( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
�ا 5م    11-2  االحد مهارات اللغة و االتصال 

السيد السريتى� د 304ح    2-5  أقتصاد كلي  

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7  قانون االعمال 

بسنت �د 94ح    11-2  الثالثاء احصاء وصفي  
رضا محمود�د 94ح    2-5  محاسبة إدارية 

 الخميس    

 

فاطمة الصيفي� د 406ح    11-2  سلوك تنظيمي  

    

  

  

  

  

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  ) 3( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
اسامه الفيل� د 97ح    11-2 كلي  أقتصاد   االحد 

سعد بيومي�د  95ح    2-5  
 محاسبة إدارية

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7  قانون االعمال 

�أ )4(م    8-11  الخميس مهارات اللغة و االتصال 
 

دمحم سليمان �د )7(م    11-2  احصاء وصفي  

فاطمة الصيفي� د 406ح    2-5  سلوك تنظيمي  

  ) 4( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    3-5  االحد قانون االعمال 

سعد بيومي�د  504ح    5-8  
 محاسبة إدارية

اسامه الفيل� د )94(ح   8-11   أقتصاد كلي  

 الثالثاء
�أ )د(م    11-2  مهارات اللغة و االتصال 

    

رماح �د 91ح    11-2  الخميس احصاء وصفي  
عبير حسن � د 406ح    5-8  سلوك تنظيمي  

  

  

  

  

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  سابالفرقة االولى انت ) 5( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
�أ )5(م    11-2  االحد مهارات اللغة و االتصال 

ميرفت جمال�د 97ح    2-5  محاسبة إدارية 

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7  قانون االعمال 

سحر� د 97م    11-2  الخميس أقتصاد كلي  
عبير حسن� د 605ح    2-5  سلوك تنظيمي  

نوال �د 608ح    5-8  احصاء وصفي  

  ) 6( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
الشامى�د 301ح    2-5  االحد أقتصاد كلي  

 
عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7 االعمالقانون    

     

 الثالثاء
دمحم سعد�د 406ح    11-2  

 محاسبة إدارية

�أ )4(م    8-11  الخميس مهارات اللغة و االتصال 
عبير حسن� د 608ح    11-2  سلوك تنظيمي  

نوال �د 97ح    2-5  احصاء وصفي  

  

  

  

  

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  ) 7( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
�أ )5(م    11-2   مهارات اللغة و االتصال 

 االحد
عبير حسن� د 407ح    2-5  سلوك تنظيمي  

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7 االعمالقانون    

الشامى�د 608ح    8-11  الثالثاء أقتصاد كلي  
بسمة االباصيري�د 93ح    11-2  محاسبة إدارية 

ماهي �د 95ح    2-5  احصاء وصفي  

  ) 8( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
محمود رجب�د 605ح    11-2  االحد أقتصاد كلي  

 
نورالحسينى� د 605ح    2-5  سلوك تنظيمي  

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7  قانون االعمال 

�أ )3(م    8-11  الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
سماح�د 91ح    11-2  محاسبة إدارية 

هبة خميس �د )96(ح    2-5  احصاء وصفي  

  

  

  

  

  

  

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  ) 9( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
دمحم عبده�د 608ح    11-2  االحد احصاء وصفي  

 
محمود رجب�د 96ح    2-5  أقتصاد كلي  

    

�أ )3(م    8-11  الثالثاء مهارات اللغة و االتصال 
نورالحسينى� د 92ح    11-2  سلوك تنظيمي  

احمد السيد فتح هللا�د 404ح    8-11  
 الخميس محاسبة إدارية

 

عكاشة� عصام على د�د )ج(م    12-2  قانون االعمال 

  ) 10( مجموعة رقم  سابالفرقة االولى انت

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
نورالحسينى� د 407ح    11-2  االحد سلوك تنظيمي  

 
نيفين صالح�د )9(ق    2-5  محاسبة إدارية 

عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    5-7  قانون االعمال 

�أ )3(م    8-11   مهارات اللغة و االتصال 

 الثالثاء
    

    

شعبان�د 90ح    2-5  الخميس احصاء وصفي  
الخطيب�د )ج(م    5-8  أقتصاد كلي  

  

  

 

  



 قسم الشئون العامة

  عميد الكلية            لطالب                    رئيس قسم الشئون العامة                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ا

السيد الصيفى � د.أ                                  ايمن الشتيوى          � د.أ                                         جورج ميخائيل جريس. أ           

  )المعادلة طلبة(الفرقة االولى 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
 االحد    

نوال�د  90ح    2-5  احصاء وصفي  

�أ )3(م    8-11   مهارات اللغة و االتصال 

 الثالثاء
عكاشة� عصام على  د�د )ج(م    11-1  قانون االعمال 

    

نيفين صالح�د 92ح    11-2  
 محاسبة إدارية

 الخميس
الخطيب�د )4(م    2-5  أقتصاد كلي  

الصيفي فاطمة� د )4(م    5-8  سلوك تنظيمي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                                                                          

  شعبة اللغة االنجليزية ساعات معتمدة                                                                         
  2022/2023الفصل الدراسى الثانى                                                                     

 قسم الشئون العامة

عميد الكلية             لطالب       وكيل الكلية لشئون التعليم و ا                    رئيس قسم الشئون العامة    

السيد الصيفى� د.أ                      ايمن الشتيوى    � د.أ           يس                           جورج ميخائيل جر  

 

  جدول محاضرات

  شعبة اللغة االنجليزيةالفرقة االولى 

 

 

  االحد

A    سلوك تنظيمي  

  502ح      11-2

  على مسلم� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )5(م      5- 2

  � ا

B   

  

  سلوك تنظيمي 

  502ح       5 - 2

  مسلمعلى � د

  

  
  الثالثاء

A  كلياقتصاد  

  507ح      11- 8

   عفاف� د

    

B  احصاء وصفي  

  )5(م     11- 8

  دمحم سليمان� د

  كلياقتصاد 

  507ح      11-2

   عفاف� د

  

  

  الخميس

A  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  احصاء وصفي 

  507ح    11-2

  دمحم توفيق� د

  محاسبة إدارية 

  602ح     5- 2

  دمحم مندور� د

B  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  محاسبة إدارية 

  602ح    11-2

  دمحم مندور� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )5(م    5- 2

  �ا

  جدول محاضرات

  شعبة اللغة االنجليزيةالفرقة االولى 

 

 

  االحد

C  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

    

D  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  كلياقتصاد 

  96ح   11-2

  هند المسلمي� د

  

  
  الثالثاء

C    محاسبة إدارية  

  402ح     6  - 3

  دمحم مندور� د

  احصاء وصفي 

  404ح     9  - 6

  بسنت حسن� د

D  مهارات اللغة واالتصال  

  )5(م    11-2

  �ا

  احصاء وصفي 

  90ح     5  - 2

  نوال � د

  محاسبة إدارية 

  402ح      9  - 6

  دمحم مندور� د

  

  الخميس

C  كلياقتصاد  

  407ح     11- 8

  الناقة� د

  سلوك تنظيمي 

  502ح     11-2

  على مسلم� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )5(م     5- 2

  �ا

D    سلوك تنظيمي  

  502ح    5 - 2

  على مسلم� د
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 قسم الشئون العامة

عميد الكلية             لطالب       وكيل الكلية لشئون التعليم و ا                    رئيس قسم الشئون العامة    

السيد الصيفى� د.أ                      ايمن الشتيوى    � د.أ           يس                           جورج ميخائيل جر  

 

  جدول محاضرات              

  شعبة اللغة االنجليزيةالفرقة االولى 

 

 

  االحد

E  كلياقتصاد  

  96ح    11- 8

  هند المسلمي� د

  محاسبة إدارية 

  402ح    2  -11

  محمود سليمان� د

  سلوك تنظيمي 

  402ح      5- 2

  منال الكردى� د

F      سلوك تنظيمي  

  404ح     8 - 5

  منال الكردى� د

  
  الثالثاء

E  احصاء وصفي  

  90ح     11 - 8

  رماح� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )5(م     11-2

  �ا

  

F  احصاء وصفي  

  )8(م     11 - 8

  ماهى� د

  كلياقتصاد 

  )3(ق    11-2

  دمحم عثمان� د

  

  

  الخميس

E  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

    

F  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  محاسبة إدارية 

  302ح      2  - 11

  محمود سليمان� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )ج(م      5- 2

  �ا

  جدول محاضرات

  شعبة اللغة االنجليزيةالفرقة االولى 

 

 

  االحد

G  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  سلوك تنظيمي 

  )1(م     2 -11

  غادة عادل� د

  احصاء وصفي 

  608ح     5 -2
  هبة خميس� د

H  سلوك تنظيمي  

  )1(م      11 - 8

  غادة عادل� د

    

  
  الثالثاء

G  مهارات اللغة واالتصال  

  302ح     11- 8

  �ا

  محاسبة إدارية 

  302ح       2  -11

  محمود سليمان� د

  كلياقتصاد 

  )3( ق    5 - 2

  دمحم عثمان� د

H  احصاء وصفي  

  91ح      11 -8
  دمحم عبده� د

  كلياقتصاد 

  602ح     2 -11

  احمد سعيد� د

  

  

  الخميس

G   

  

    

H  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  محاسبة إدارية 

  404ح       2  -11

  أية عمرو� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )ج(م      5- 2

  �ا
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  جدول محاضرات

  شعبة اللغة االنجليزيةالفرقة االولى 

 

 

  االحد

I  قانون االعمال  

  )ج(م      11- 9

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  سلوك تنظيمي 

  )1(م     2 -11

  غادة عادل� د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )5(م       5- 2

  �ا

J  سلوك تنظيمي  

  1م     11 - 8

  غادة عادل� د

  كلياقتصاد 

  90ح    2 -11

  فتيحة عمرو� د

  محاسبة إدارية 

  )7(م      5  - 2

  روان �د

  
  الثالثاء

I  كلياقتصاد  

  )7(م     11 - 8

  احمد سعيد� د

  احصاء وصفي 

  606ح     2 -11

  دمحم عبده� د

  

J       

  

  الخميس

I      محاسبة إدارية  

  404ح     5  - 2

  أية عمرو� د

J  احصاء وصفي  

  604ح    11 -8

  شعبان�د

  قانون االعمال 

  )د(م   11-1

  عكاشة� د–دمحم الفقي � د

  مهارات اللغة واالتصال 

  )ج(م       5- 2

  �ا

  جدول محاضرات

  الفرنسيةشعبة اللغة الفرقة االولى 

 

  االحد

  محاسبة إدارية    

  301ح      2  -11

  روان �د

  

  

  الثالثاء

  سلوك تنظيمي  

  301ح    11 - 8

  حنان� د

  احصاء وصفي 

  301ح    2 – 11

  دمحم سليمان� د

  قانون االعمال 

  301ح    6- 4

  نهال� د–دمحم الفقي � د

  

  الخميس

  مهارات اللغة و االتصال 

  304ح   11- 8

  �أ

  كلياقتصاد 

  304ح    5 -11

  زائر فرنسي� د

  

  

  

  

 

 

   


