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  )انتظام ( رابعة محاسبة الفرقة ال

  ) 1( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
ناصر نور� د 602ح    11-2  االحد تكاليف متقدمة 

    

سمير دعاء� د )د(م    1 -3  االثنين االتجاهات الحديثة فى السياحة 
نبيل مرسى� د )7(م    ادارة استراتيجية 6- 3 

 الثالثاء    
نهى� عبد الوهاب د� د 502ح    11-2  مراجعة الية 
عماد جورج� ابو رية  د� د )ج(م    2 -5  2ضريبية  

بسام� رحاب  د� د )1(م    11-2   ادارية متقدمة 

  )انتظام ( محاسبة 

  ) 2( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
نهى� عبد الوهاب د� د )4(م    11-2  االحد مراجعة الية 

بسام� رحاب  د� د )4(م    2 -5   ادارية متقدمة 

دعاء سمير� د )د(م   ثنيناال االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1   
     

 الثالثاء
عماد جورج� ابو رية  د� د )4(م    11-2  2ضريبية  

     

احمد السيد فتح هللا� د )8(م    11-2  تكاليف متقدمة 

دمحم عبد المنعم� د )8(م    ادارة استراتيجية 6- 3 
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  )انتساب ( رابعة محاسبة الفرقة ال

  ) 1( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
 االثنين     

دعاء سمير� د )د( م   االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1 

نهى� عبد الوهاب د� د )4(م    8 -11  الثالثاء مراجعة الية 
نبيل مرسى� د 605ح    ادارة استراتيجية 11-2 

عماد جورج� ابو رية  د� د )ج(م    2 -5  2ضريبية  

شريفة� د 96ح    11-2  الخميس تكاليف متقدمة 
بسام� رحاب  د� د )7(م    2 -5   ادارية متقدمة 

  )انتساب ( رابعة محاسبة الفرقة ال

  ) 2( مجموعة رقم 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
بسام� رحاب  د� د )9(ق    11-2  االحد  ادارية متقدمة 
نهى� عبد الوهاب د� د 602ح    2 -5  مراجعة الية 

عبير شرف� د 602ح    ادارة استراتيجية 8- 5 

 االثنين    
دعاء سمير� د )د(م   االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1 

عماد جورج� ابو رية  د� د )4(م    11-2  الثالثاء 2ضريبية  
ناصر نور الدين� د 606ح    2 -5  تكاليف متقدمة 
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  ادارة اعمال  –رابعة الفرقة ال

  )انتظام ( 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
نبيل مرسى� د ثنيناال ادارة استراتيجية 2-11 م ج    
دعاء سمير� د )د(م    1 -3  االتجاهات الحديثة فى السياحة 

 الثالثاء    
هناء عبد العزيز� د )7(م    اسواق و مؤسسات 11-2 

نور الحسينى� د )8(م    2 -5  االربعاء ادارة المعرفة و االبتكار 
    

ياسر� د )1(م    الخميس تجارة و اعمال الكترونية 11- 8 
نبيله عباس� د  بحوث تسويق 2-11  6م  

  ادارة اعمال –رابعة الفرقة ال

  )انتساب( 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
دعاء سمير� د )د(م   ثنيناال االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1   

 الثالثاء    
هناء عبد العزيز� د )7(م    اسواق و مؤسسات 11-2 

نور الحسينى� د )8(م    2 -5 المعرفة و االبتكارادارة    االربعاء 
    

ياسر� د )3(ق    الخميس تجارة و اعمال الكترونية 11-2 
نبيله عباس� د )1(م    بحوث تسويق 5- 2 
دمحم عبد المنعم� د )8(م    ادارة استراتيجية 9- 6 
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  مسار موارد بشرية -رابعة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
 االحد    

عبير حسن � د  

داليا محفوظ� د  

406ح   11-2  القيادة 

    

دعاء سمير� د )د(م  السياحة االتجاهات الحديثة فى 3- 1   االثنين 

نور الحسينى� د )2(م    8 -11  الثالثاء ادارة المعرفة واالبتكار 
عبير شرف� د 407ح    11-2   ادارة استراتيجة 

علياء حنفى� د )4(ق    3 -6   موارد بشرية استراتيجية 

ياسر عبد الغفار� د )3(ق    11-2  الخميس تجارة واعمال الكترونية 

  رابعة الفرقة ال

  تمويل و استثمار  مسار

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
دعاء سمير� د )د(م   االثنين االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1 
السيد الصيفى� د )د(م   3 -6  تحليل وتقييم االسهم 

السيد الصيفى� د )د(م   6 -9  تمويل اسالمى 

عبير شرف� د 406ح    2 -5  الثالثاء  استراتيجيةادارة  
منى مدحت� د 502ح    تمويل سلوكى 8- 5 

عال انور� د 504ح    8 -11   اسواق ومؤسسات 

     االربعاء
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  مسار تسويق -رابعة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
عبير شرف� د )4(ق    

 الدور االول
استراتيجيةادارة  5- 2  االحد 

ثنيناال      
دعاء سمير� د )د(م   االتجاهات الحديثة فى السياحة 3- 1 

عبد السالم� د )5(ق    3 -6  الثالثاء تسويق دولى 
انطوان� د )5(ق   6 -9  اتصاالت تسويق 

ياسر عبد الغفار� د )1(م    الخميس تجارة واعمال 11- 8 
نبيله عباس� د  بحوث تسويق 2-11  6م  

  رابعة الفرقة ال

  جمارك شعبة 

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
دمحم جالل� د  

عمرو فتيحة� د  

304ح   11-2  السبت  النظم الجمركية 

دعاء سمير� د )د(م   1 -3  االثنين االتجاهات الحديثة فى السياحة 

عالء الدميرى� د 604ح    8 -11   تحليل القوائم 

 الثالثاء
محمود رجب� د  

دمحم عثمان� د  

404ح   11-2   حسابات الضريبة 

المرسى حجازى� د  

دمحم عثمان� د  

)6(ق   2 -5   النظام المالى االسالمى 

 الخميس
يونس� د  

فتيحةعمرو � د  

)6(ق   سياسات مالية دولية 5-8 
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  نظم معلومات  –رابعة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان
د.م  دعاء سمير� د  1 -3  

 االثنين االتجاهات الحديثة فى السياحة
ياسر عبد الغفار� د )97( ح   3 -6  تجارة واعمال   

)3(ق   احمد فتح هللا� د  8 -11 حاسبية متقدمةنظم معلومات م   الثالثاء 
غادة الخياط� د )2(م    11-2   نظم معلومات متكاملة 

دمحم عباسى� د )2(م    2 -5  النظم الذكية 

  قسم نظم المعلومات          مشروع التخرج 

  احصاء   –رابعة الفرقة ال

القائم بالتدريس    اليوم المادة الموعد المكان

لبيبة� د 2 – 11 مكتب   السبت نظرية االحصاء 
اسامة عبد العزيز� د  تصميم التجارب  5 – 2 مكتب 

دعاء سمير� د )د(م   1 -3  االثنين االتجاهات الحديثة فى السياحة 
مصطفى الخواجه� د  االربعاء اقتصاد قياسى  5 – 2 مكتب 

سمية� د  

بسنت� د  

5قاعة   

 االرضى
 الخميس سالسل زمنية  6 – 3

ابراهيم جالل� د   تامين متقدم   مكتب 
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  )محاسبة ( رابعة الفرقة ال     جدول محاضرات 

  

  

  االحد

A محاسبة ادارية  

  502ح    8-11

  احمد حسين� د

  محاسبة ضربية

  أون الين  11-2

  المليجى� د

  ادارة استراتيجية

  606ح    3-6

  نبيل مرسي� د

B  مراجعة نظم  

  91ح     11-2

  اية عمرو� د

  محاسبة ادارية

  507ح    3-6

  احمد حسين� د

  ادارة استراتيجية

  606ح      6-9

  نبيل مرسي� د

  االتجاهات الحديثة فى السياحة    A+ B  االثنين 

  )د(م    11-1

  دعاء سمير �د

  

  

  الثالثاء

A    تكاليف متقدمة  

  )1(م     11-2

  السيد عبد العال� د

  مراجعة نظم 

  604ح     2-5

  اية عمرو� د

B   محاسبة ضربية  

  أون الين   11-2

  المليجى� د

  تكاليف متقدمة 

  )7(م    2-5

  السيد عبد العال� د

  )محاسبة ( رابعة الفرقة ال      جدول محاضرات 

  

  االحد

C           محاسبة ادارية  

  402ح     8-11

  رحاب القري� د       
  

  محاسبة ضربية

  )604( ح    11-2

  عمرو زكي� د

  مراجعة نظم

  91ح     2-5

  اية عمرو� د

D   محاسبة ادارية  

  504ح     2- 11    

  احمد حسين� د

  محاسبة ضربية

  504ح     2-5

  عمرو زكي� د

  السياحةاالتجاهات الحديثة فى    C + D  االثنين 

  )د(م   11-1

  دعاء سمير�د

  

  

  الثالثاء

D      مراجعة نظم  

  304ح     5-8

  تامر السواح� د

  

  الخميس

C ادارة استراتيجية  

  502ح    8-11

  منال الكردي� د

  تكاليف متقدمة

  604ح     11-2

  دمحم سامى� د

  

D   ادارة استراتيجية  

  504ح    11-2

  منال الكردي� د

  تكاليف متقدمة

  604ح     2-5

  دمحم سامى� د



                                                                                          

  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  

 

  ) محاسبة( رابعة الفرقة ال    جدول محاضرات

   

  االحد

E  مراجعة نظم  

  406ح       11 – 8

  تامر السواح� د

    

F   محاسبة ادارية  

  404ح     2-  11      

  البقرى رحاب� د

  محاسبة ضربية

  92ح     5- 2

  دمحم جمال� د

  االتجاهات الحديثة فى السياحة    E + F  االثنين 

  )د(م    11-1

   دعاء سمير�د

  

  

  

  الثالثاء

E        محاسبة ادارية  

  402ح     11- 8

  البقرى رحاب� د

  محاسبة ضربية

  506ح     11-2

  عمرو ذكى � د

  

F ادارة استراتيجية  

  506ح      11- 8

  نبيل مرسى� د

  مراجعة نظم 

  402ح     11-2

  تامر السواح� د

  

  ادارة استراتيجية   E  االربعاء

  605ح     11-2

  منال الكردي� د

  

  

  الخميس

E  تكاليف متقدمة  

  608ح     11- 8

  امنية حنفي� د

    

F    تكاليف متقدمة  

  608ح     5- 2

  امنية حنفي� د

  

  ) محاسبة( رابعة الفرقة ال جدول محاضرات

  شعبة اللغة الفرنسية  

  محاسبة ضربية       االحد

  301ح    8- 5

  دمحم جمال� د

   االثنين
  االتجاهات الحديثة فى السياحة    

   )د(م    11-1

   دعاء سمير�د

  

  مراجعة نظم    الثالثاء

  304ح     11- 8

  تامر السواح� د

  محاسبة ادارية

  304ح      11-2

  البقرى رحاب� د

  

  تكاليف متقدمة      الخميس

  االول)4(ق    11-2

  امنية حنفي� د

  ادارة استراتيجية

  االول)5(ق    5- 2

  االء جامع� د
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  ) ادارة اعمال( رابعة الفرقة ال     جدول محاضرات

  

  االحد

تجارة واعمال الكترونية   
  )7(م   8-11

  ياسر عبد الغفار� د

  اسواق ومؤسسات 

  506ح    11-2

  السيدة� د

  استراتيجيةادارة 

  406ح     2-5

  احمد سليم � د

  ادارة المعرفة واالبتكار    االثنين

  )8(م     8-11

  االء جامع� د

  السياحة االتجاهات الحديثة فى 

  )د(م     11-1

   دعاء سمير�د

  

  بحوث التسويق       االربعاء

  )6(م     11-2

  عالء الغرباوي� د

  

  ) اعمالادارة ( رابعة الفرقة ال  جدول محاضرات

  شعبة اللغة الفرنسية

تجارة واعمال الكترونية    االحد
  )7(م   8-11

  ياسر عبد الغفار� د

    

  السياحة االتجاهات الحديثة فى       االثنين

  )د(م    11-1

   دعاء سمير�د

  

  اسواق ومؤسسات        ثالثاءال

  507ح     3-6

  السيدة� د

  ادارة المعرفة واالبتكار     االربعاء

  االول) 4(ق     2-5

  االء جامع � د

  

  بحوث التسويق      الخميس

  )4(ق     2-5

  حنان الزينى� د

  زائر فرنسي� د

  ادارة استراتيجية

  301ح    5-8

  االء جامع � د
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  دول محاضراتج

  تمويل و استثمار ار سم -رابعة الفرقة ال

  

  االحد

A تمويل سلوكي  

  7م     11-2

  منى مدحت� د

  اسواق ومؤسسات 

  506ح    5- 2

  السيدة� د

  

B     

  

  

  

 A  االثنين

B 

  االتجاهات الحديثة فى السياحة   

  )د(م   11-1

  دعاء سمير�د

  

  

  الثالثاء

A     ادارة استراتيجية  

  504ح    6- 3

  منال الكردي� د

  اسواق ومؤسسات   

  504ح     11-2

  السيدة � د

  تمويل سلوكي

  502ح    5- 2

  منى مدحت� د

  تحليل وتقيم االسهم   A+ B  االربعاء

  )د(م       6- 3

  نيهال� د السيد الصيفي� د

  تمويل اسالمى

   )د (م     9- 6

  السيد الصيفي� د

  ادارة استراتيجية   B  الخميس

  605ح    2 – 11

  دمحم عبد المنعم� د
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  ) موارد بشرية( مسار  -رابعة الفرقة ال جدول محاضرات

  

  االحد

  تجارة واعمال الكترونية    

  304ح     11-2

  ياسر عبد الغفار� د

  ادارة استراتيجية

  407ح     5-8

  احمد سليم � د

  السياحة االتجاهات الحديثة فى       االثنين

  )د(م      11-1

   دعاء سمير�د

  

  القيادة       الثالثاء

  507ح     6-9

  دمحم عبد المنعم� د

  واالبتكارادارة المعرفة      االربعاء

  االول) 4(ق    11-2

  االء جامع� د

  موارد بشرية استراتيجية

  االرضى) 2(ق    2-5
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