
 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           

  )محاسبة ( تظام ان ثالثةالفرقة ال

) 1( مجموعة رقم   

بالتدريسالقائم     اليوم المادة الموعد المكان
علياء� فاطمة   د� د )4(م    5-7  السبت ريادة االعمال 

عبدهللا هالل� د  

سحر� د    
)ج(م   11-2  االحد  2شركات  

    

دمحم البابلى�االميرة د�د )504(م   11-2  االثنين انظمة محاسبية 
امانى� هانى خليل د�د )5(م    2-5  رقابة و مراجعة 

فايقة� د )5(م     نظم معلومات محاسبية 11-2 

حاتم�شريهان  د� د االربعاء )3(م    بحوث عمليات 2-5 

    

) 2( مجموعة رقم   

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
علياء� فاطمة   د� د )4(م    5-7  السبت ريادة االعمال 

عبدهللا هالل� د  

سحر� د    
602ح   2-5 الثالثاء 2شركات  

امانى� دهانى خليل �د )3(م    11-2  االربعاء رقابة و مراجعة 
دمحم وليد�د 602ح    نظم معلومات محاسبية 2-5 

حاتم�شريهان  د� د 404ح    بحوث عمليات 5-8 

دمحم البابلى�االميرة د�د )506(م   11-2  الخميس انظمة محاسبية 
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  )محاسبة ( تساب ان ثالثةالفرقة ال

) 1( مجموعة رقم   

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
علياء� فاطمة   د� د )4(م    5-7  السبت ريادة االعمال 
حاتم�شريهان  د� د )4(م    االثنين بحوث عمليات 11-2 

سحر� د عبدهللا هالل� د )3(م    11-2  الثالثاء  2شركات  

دمحم البابلى�االميرة د�د 502ح    11-2  االربعاء انظمة محاسبية 
امانى� دهانى خليل �د 91ح    2-5  رقابة و مراجعة 

وليددمحم �د 602ح    نظم معلومات محاسبية 5-8 

) 2( مجموعة رقم   

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
علياء� فاطمة   د� د )4(م    5-7  السبت ريادة االعمال 
دمحم البابلى�االميرة د�د )3(م    11-2  االحد انظمة محاسبية 

سحر� د عبدهللا هالل� د )2(م    2-5   2شركات  

امانى� دهانى خليل �د 96ح    11-2  االثنين رقابة و مراجعة 
حاتم�شريهان  د� د )ج(م   بحوث عمليات 2-5 

فايقة�د )3(م    االربعاء نظم معلومات محاسبية 8-11 
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  )ادارة اعمال (  ثالثةالفرقة ال

  )انتظام ( 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
اشرف سلطان� د )6(م    11-2  االحد اساليب كمية 

عبير حسن� د )6(م    ريادة االعمال 7- 5 

اشرف سلطان� د )6(م    2 -5  الثالثاء  سالسل توريد 
عفت� د )7(م    11-2  االربعاء محاسبة شركات   

 
عبير شرف�د 506ح    ادارة الجودة 5- 2 

دمحم عبد المنعم� د )ج(م    5 -8  اخالقيات االعمال 

  )ادارة اعمال ( ثالثة الفرقة ال

  )انتساب  (

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
 االحد    

اشرف سلطان�د )6(م    2 -5  اساليب كمية 

عبير حسن�د )6(م    ريادة االعمال 7- 5 

عفت�د 602ح    االثنين محاسبة شركات    5- 2 

اشرف سلطان�د )6(م    11-2  الثالثاء  سالسل توريد 

عبير شرف �د )4(م    االربعاء ادارة الجودة 11-2 

دمحم عبد المنعم�د  )ج(م    اخالقيات االعمال 8- 5 

 

  



 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           

  )انتظام  -جمارك ( ثالثة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان

داليا� د )9(ق    5 -7  السبت ريادة االعمال 
دمحم عمر � د  

دمحم عثمان� د  
)3( ق  11-2  االحد سياسات مالية 

عفت� د )3(م    11-2  االثنين محاسبة شركات   

مها  � د  

محمود رجب� د  

302ح   2 -5   الثالثاء النظام الضريبى 

طارق الشهاوى� د )ج(م    6 -9  استثمار 

يحيى عبد الغنى� د 406ح    االربعاء نظم الرقابة 8- 5 

  )انتساب  -جمارك ( ثالثة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان

داليا� د )9(ق    5 -7  السبت ريادة االعمال 
حسن المانجو� د 97ح    2 -5  الثالثاء نظم الرقابة 
محمود رجب� د 302ح    5 -8   النظام الضريبى 

عفت� د 504ح    االربعاء محاسبة شركات   5- 2 

دمحم عمر� د  

دمحم عثمان� د   

)9(ق  مالية سياسات 11-2   الخميس 

طارق الشهاوى� د )3(ق    استثمار 6- 3 
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  )نظم معلومات ( ثالثة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان

داليا محفوظ� د )9(ق    5 -7  السبت  ريادة االعمال 
ياسر� د )97(ح    االثنين تصميم قواعد 11-2 

اسامة عبد العزيز� د 506ح    2 -5  برامج احصائية 

 الثالثاء    
عبير عامر� د )1(م    تحليل وتصميم 5- 2 

دمحم عباسى� د )1(م   الحاسب ةبرامجتطبيقات فى  8- 5   

     

غادة� د االربعاء )8(م    ادارة تكنولوجيا  11-2 
     

  )احصاء ( ثالثة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان

داليا محفوظ� د )9(ق    5 -7  السبت  ريادة االعمال 

      

مصطفى الخواجة� د االثنين ارضى)6(ق    11-2  نظرية االحصاء 

     

دمحم سليمان� د )1(ق    11-2   الجبر الخطى 

لبيبة�د االربعاء )1(ق    احصاءات ال معلمية 5- 2 

القطورى� د )1(ق    اقتصاد رياضى 8- 5 

اسامة عبد العزيز� د 507ح    2 -5  الخميس  برامج احصائية 
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  )محاسبة ( ثالثة الفرقة ال محاضراتجدول 

  

  

  سبتال

A         نظم معلومات محاسبية  

  )1(م      11- 8

  السيد عبد العال� د

   2شركات 

  )أون الين(         2- 11

  كمال الدهراوي� د

  رقابة ومراجعة 

  404ح     5- 2

  ايمان مصطفى� د

B    رقابة ومراجعة  

  404ح     2- 11

  ايمان مصطفى� د

  معلومات محاسبيةنظم 

  )6(م       5 – 2

  السيد عبد العال� د

  

  نينثاال

A انظمة محاسبية  

  402ح     11- 8

  طاحون� د

    

B    بحوث عمليات  

  )أون الين(          2- 11

  زينات � د

   2شركات 

  )أون الين(          6- 3

  كمال الدهراوي� د

  بحوث عمليات   A  الثالثاء 

  )الينأون (           2 -11 

  السيد عبد المقصود� د

  

  

  االربعاء

A     االبتكار وريادة االعمال  

  )ج(م      4- 2

  دمحم عبد المنعم � د

B   انظمة محاسبية  

  608ح      11-2

  صفاء� د

  االبتكار وريادة االعمال

  )ج(م      4- 2

  دمحم عبد المنعم � د

  )محاسبة ( ثالثة الفرقة ال جدول محاضرات

  ومراجعة رقابة    D  السبت

  604ح    11-2

  احمد عبد الهادى� د

  

  بحوث عمليات    C  االحد

  )أون الين(        11-2

  السيد عبد المقصود� د

  

  

  اال ثنين

C      رقابة ومراجعة  

  302ح       5 -2

  ايمان مصطفى� د

D    2شركات   

  302ح       2- 11

  هيبت� د

  

  نظم معلومات محاسبية         D  الثالثاء 

  )1(م     11-  8

  السيد عبد العال� د

    

  

  االربعاء

  

C انظمة محاسبية  

  506ح     11- 8

  طاحون� د

  نظم معلومات محاسبية

  606ح     2- 11

  دمحم سامى� د         

  االبتكار وريادة االعمال

  )ج(م    4- 2

  دمحم عبد المنعم � د

D االبتكار وريادة االعمال  

  )5(م      9-11

  االء جامع  � د

  عمليات  بحوث

  )أون الين(         11-2

  زينات � د

  انظمة محاسبية

  9ق     2-5

  صفاء� د

   2شركات    C  الخميس

  )أون الين(        2- 11

  كمال الدهراوي� د
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  )محاسبة ( ثالثة الفرقة ال جدول محاضرات

  شعبة اللغة االنجليزية

  

  سبتال

 

E 

  نظم معلومات محاسبية  

  )1(م    11-2

  العالالسيد عبد � د

  رقابة ومراجعة 

  604ح    5 -2

  احمد عبد الهادى� د

  

  االثنين

 

E 

  بحوث عمليات 

  304ح    8-11

  منى الشيخ� د

  انظمة محاسبية

  402ح      11-2

  طاحون� د

  

  

  االربعاء

 

E 

   2شركات   

  )3(ق       11-2

  هيبت� د

  االبتكار وريادة االعمال

  )ج(م     2-4

   دمحم عبد المنعم� د

  محاضراتجدول 

  )محاسبة ( ثالثة الفرقة ال

  فرنسيةشعبة اللغة ال 

  

  سبتال

  رقابة ومراجعة  

  301ح    11 -8

  احمد عبد الهادى� د

  

    

  

  ثنيناال

   2شركات  

  االرضى)  5(ق    8-11

  هيبت� د

  بحوث عمليات 

  االرضى) 5(ق    11-2

  منى الشيخ� د

  

  

  االبتكار وريادة االعمال   االربعاء

  )5(م     9-11

    االء جامع �د

  انظمة محاسبية

  االرضى )  6(ق    11-2

  طاحون� د

  نظم معلومات محاسبية

)  6(ق   2-5

  االرضى

   دمحم سامى� د
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  شعبة اللغة االنجليزية جدول محاضرات

  )ادارة اعمال ( ثالثة الفرقة ال

  

  السبت

A  محاسبة شركات  

  )اون الين(     11 - 8

  شحاته� د

    

B  محاسبة شركات  

  )اون الين(    5- 2

  شحاته� د

    

  

  االثنين

A  سالسل توريد  

  )7(م      11- 8

  ابوخشبة� د

  اساليب كمية 

  )6(م    11-2

  عالء الغرباوى� د

  اخالقيات االعمال 

  )3(ق     6- 3

  دمحم عبد المنعم  � د

B  سالسل توريد  

  )7(م      11-2

  ابوخشبة� د

  اساليب كمية 

  )6(م    5- 2

  عالء الغرباوى� د

  اخالقيات االعمال 

  )3(ق     9- 6

  دمحم عبد المنعم  � د

  

  االربعاء

A ادارة الجودة  

  أون الين    11- 8

  اسرار� د

    

B    ادارة الجودة  

  أون الين   11-2

  اسرار� د

  

  االبتكار وريادة االعمال A  الخميس

  )2(م     11- 9

  غادة عبد الفتاح  � د

    

B  وريادة االعمالاالبتكار  

  )2(م   11- 9

  غادة عبد الفتاح  � د
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  )ادارة اعمال ( ثالثة الفرقة الجدول محاضرات   

   

  سبتال

C    محاسبة شركات  

  )اون الين(      11-2

  شحاته� د

  اخالقيات االعمال 

  402ح    5- 2

  دمحم عبد المنعم  � د

D       

  

  

  االثنين

C     اساليب كمية  

  301ح     8- 5

  ابو خشبة� د

D اساليب كمية  

  )اون الين(    11 - 8

  اسرار� د

  ادارة الجودة 

  )اون الين(     5- 2

  اسرار� د

  

  

  االربعاء

C    ادارة الجودة  

  )اون الين(      5- 2

  اسرار� د

  سالسل توريد 

  504ح   8- 5

  ابوخشبة� د

D  االبتكار وريادة االعمال  

  )5(م      11- 9

  االء جامع  � د

  سالسل توريد 

  1 م     5- 2

  ابوخشبة� د

   

  

  الخميس

C االبتكار وريادة االعمال  

  )2(م    11- 9

  غادة عبد الفتاح  � د

    

D  اخالقيات االعمال  

  302ح     11- 8

  االء جامع  � د

  محاسبة شركات 

  )2(م     11-2

  دمحم اسماعيل� د

  

  جدول محاضرات

   فرنسيةشعبة اللغة ال )ادارة اعمال ( ثالثة الفرقة ال

  

  االثنين

  اساليب كمية 

  301ح   8-11

  نبيل مرسي� د

  ادارة الجودة

  )اون الين(     11-2

  اسرار� د

  سالسل توريد 

  االرضى) 5(ق    2-5

  ابوخشبة� د

  

  االربعاء

  االبتكار وريادة االعمال 

  )5(م     9-11

  االء جامع  � د

    

  شركات  محاسبة   الخميس 

  507ح      8-11

  دمحم اسماعيل� د

  اخالقيات االعمال 

 )5(ق    11-2

  االء جامع  � د
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   )جمارك ( ثالثة الفرقة ال   جدول محاضرات

   سياسات مالية     ثنيناال

  االرضى)   6(ق     2-5

  هبه� د -سعيد  � د

  استثمار 

  االول) 5( ق    5-8

  طارق الشهاوى� د

  على المال العام رقابة نظم ال     الثالثاء

  االول) 5(ق     2-5

  دمحم كامل � احمد سعيد د� د

  

  النظام الضريبى المصري   االربعاء 

  االرضى) 6(ق     8-11

  هبه� د    المرسي� د

    

  االبتكار وريادة االعمال   الخميس

  )ج(م   9-11

    غادة عبد الفتاح� د

  محاسبة شركات 

  302ح       2-5

  اسماعيلدمحم � د

  

  )نظم معلومات ( ثالثة الفرقة ال  جدول محاضرات

  تحليل وتصميم      الثالثاء 

  )1(م     2-5

  عبير عامر� د

  برمجة الحاسب

  )1(م     5-8

  دمحم العباسي� د

  تصميم قواعد البيانات   االثنين

  )97(ح    11-2

  ياسر� د

  برامج احصائية

  506ح     2-5

  اسامه عبدالعزيز� د

  

  ادارة تكنولجيا     االربعاء

  )8(م    11-2

  غادة� د

  

  االبتكار وريادة االعمال   الخميس

  )2(م    9-11

    غادة عبد الفتاح� د

    

  )احصاء ( ثالثة الفرقة ال جدول محاضرات

  

  ربعاءاال

  الجبر الخطي  

  االرضى) 5(ق    8-11

  دمحم سليمان� د

  نظرية المعاينة

  االرضى) 5(ق       11-2

  مصطفي الخواجة� د

  اقتصاد رياضي

  االرضى) 5(ق    2-5

  القطوري� د

  االبتكار وريادة االعمال   الخميس

  )2(م      9-11

    غادة عبد الفتاح� د

  احصاءات المعلمية

  407ح      11-2

  اسامه عبدالعزيز� د

  برامج احصائية

  507ح      2-5

  اسامه عبدالعزيز� د
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