
األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات محاسبة                           مبادىء إدارة األعمالقانونمبادىء االقتصاد

هبه شاكر                           / أدينا متولي.  دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دفؤاد أبو ستيت. د

 ب                           18مدرج  بالكلية1قاعة  بالكلية1قاعة  بالكلية1قاعة 

مبادىء المحاسبةدراسة تجارية بلغةمبادىء علم السياسةرياضيات األعمال

حمدي قادوس. دنهال عالم. د+ كريمة الحسيني . دماجد بطرس. دهند عودة. د

 بالكلية1قاعة  بالكلية1قاعة  بالكلية1قاعة  بالكلية1قاعة 

                                           األعمال رياضيات تطبيقات                             تطبيقات  اقتصاد

                                           اإلحصاء قسمرانيا اسامة/                                أ

 د                                           14قاعة  د12                                 قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مبادىء إدارة األعمالتطبيقات اقتصاد       تطبيقات محاسبةمبادىء االقتصادقانون

دينا متولي. دهبه شاكر / رانيا أسامة               أ/   أفؤاد أبو ستيت. دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  د

 بالكلية2قاعة  د5 د             قاعة 5قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة 

األعمال رياضيات تطبيقاتدراسة تجارية بلغةمبادىء المحاسبةرياضيات األعمالمبادىء علم السياسة

اإلحصاء قسمنهال عالم. د+ كريمة الحسيني . دحمدي قادوس. دهند عودة. دماجد بطرس. د

 بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنين

االثنين

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

األعمال رياضيات تطبيقاتتطبيقات محاسبة       تطبيقات  اقتصادمبادىء االقتصادمبادىء إدارة األعمالمبادىء علم السياسة

اإلحصاء قسمرانيا اسامة/ هبه شاكر               أ/ أفؤاد أبو ستيت. ددينا متولي.  دماجد بطرس. د

 ب  18مدرج  ب  18 ب             مدرج 18مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج 

قانونرياضيات األعمالمبادىء المحاسبةدراسة تجارية بلغة

مجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دهند عودة. دحمدي قادوس. دنهال عالم. د+ كريمة الحسيني . د

 ج5مدرج  ب8مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات محاسبة                           مبادىء علم السياسةمبادىء إدارة األعمالدراسة تجارية بلغة

هبه شاكر                           / أماجد بطرس. ددينا متولي.  دنهال عالم. د+ كريمة الحسيني . د

 ب                     18مدرج  ب5مدرج  أ5مدرج  ب5مدرج 

رياضيات األعمالمبادىء االقتصادمبادىء المحاسبةقانون

نجوى البحيري. دفؤاد أبو ستيت. دحمدي قادوس. دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  د

 ب8مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج  هـ18مدرج 

تطبيقات اقتصاد                         األعمال رياضيات تطبيقات                           

رانيا أسامة                           /   أاالحصاء قسم                        

 د                     5قاعة  د14                          قاعة 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (D)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

االثنين

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (C)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنين

األحد

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات  اقتصاد                           دراسة تجارية بلغةمبادىء إدارة األعمالمبادىء علم السياسةتطبيقات رياضيات األعمال        تطبيقات محاسبة

أسامة رانيا/ أ       نهال عالم. د+ كريمة الحسيني . ددينا متولي.  دماجد بطرس. دهبه شاكر/     قسم اإلحصاء                   أ

 ج                              5مدرج  ج5مدرج  بالكلية1قاعة  ج5مدرج  د8 د                          قاعة 8  قاعة 

قانونمبادىء المحاسبةرياضيات األعمالمبادىء االقتصاد

مجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دحمدي قادوس. دنجوى البحيري. دفؤاد أبو ستيت. د

 ج5مدرج  بالكلية2قاعة  ب8مدرج  ب5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مبادىء إدارة األعمالدراسة تجارية بلغةرياضيات األعمالتطبيقات محاسبة       تطبيقات رياضيات األعمال

دينا متولي. دنهال عالم. د+ كريمة الحسيني . دندى حافظ. دهبه شاكر                 قسم اإلحصاء       / أ

 بالكلية2قاعة  ب8مدرج  ج8مدرج  ج5 ج              مدرج 5مدرج 

تطبيقات  اقتصاد                           مبادىء المحاسبةمبادىء علم السياسةمبادىء االقتصادقانون

أسامة رانيا/ أ        حمدي قادوس. دماجد بطرس. دفؤاد أبو ستيت. دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  د

 بالكلية                        1قاعة  بالكلية1قاعة  ج8مدرج  ب5مدرج  هـ18مدرج 

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (E)انتظام لغات جدول الفرقة األولى   

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (F) لغات جدول الفرقة األولى   انتظام

األحد

االثنين

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

رياضيات األعمالدراسة تجارية بلغةمبادىء االقتصاد

ندى حافظ. ديسرية فراج. د+ جابر عبد الجواد . دإنجي رءوف. د

 ج 8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج 

مبادىء إدارة األعمالمبادىء المحاسبةقانونمبادىء علم السياسة

متولي السيد . دسيلفيا أنيس. دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دجهاد عودة. د

 أ5مدرج  ج5مدرج  هـ 18مدرج  ب8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

رياضيات األعمالمبادىء إدارة األعمالمبادىء علم السياسةمبادىء االقتصاد

ندى حافظ. دمتولي السيد . دجهاد عودة. دإنجي رءوف. د

 ب5مدرج  ب5مدرج  ج5مدرج  ج5مدرج 

قانونمبادىء المحاسبةدراسة تجارية بلغة

مجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دحمدي قادوس. ديسرية فراج. د+ جابر عبد الجواد . د

 ب5مدرج  أ5مدرج  ب8مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (H)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األحد

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (G)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األثنين

الثالثاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مبادىء االقتصادرياضيات األعمال

إنجي رءوف. دندى حافظ. د

 هـ 18مدرج  ج8مدرج 

دراسة تجارية بلغةمبادىء علم السياسةمبادىء المحاسبةقانون

يسرية فراج. د+ جابر عبد الجواد . دجهاد عودة. دحمدي قادوس. دمجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  د

 ج8مدرج  ج5مدرج  أ5مدرج  ب5مدرج 

مبادىء إدارة األعمال

متولي السيد . د

 أ5مدرج  

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مبادىء االقتصادمبادىء المحاسبة

إنجي رءوف. دسيلفيا أنيس. د

 د8قاعة  ج8مدرج 

مبادىء علم السياسةدراسة تجارية بلغةرياضيات األعمال

جهاد عودة. ديسرية فراج. د+ جابر عبد الجواد . دهند عودة. د

 ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج 

قانونمبادىء إدارة األعمال

مجدي. د+ هيثم . د+ أسامة أبو الحسن .  دمتولي السيد . د

 ج8مدرج  ب8مدرج 

الثالثاء

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (J)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (I)جدول الفرقة األولى   انتساب لغات 

األثنين

األثنين

الثالثاء

األربعاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات إنتاجتسويقاقتصاد كلىمحاسبة شركات

أحمد ربيع     /       أشيرين حسين. د+ علي حلوة . دمحمد غرس الدين. دأحمد حمد هللا. د

 د6قاعة  بالكلية1قاعة  ب5مدرج  بالكلية2قاعة 

إحصاء تطبيقاتاحصاءتطبيقات اقتصاد       تطبيقات شركاتقانون تجارىادارة انتاج

اإلحصاء قسمنجوى البحيري. دمحمد سامي/ نورهان بشرى           أ/     أماهر مصطفى. دصالح اسماعيل. د

 بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  د 6 د                     قاعة 6قاعة  ج8مدرج  أ5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

إحصاء تطبيقاتاقتصاد كلىادارة انتاجمحاسبة شركاتتسويق

اإلحصاء قسممحمد غرس الدين. دصالح اسماعيل. دأحمد حمد هللا. دشيرين حسين. د+ علي حلوة . د

 بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية1قاعة 

تطبيقات انتاجتطبيقات شركات               تطبيقات اقتصاداحصاءقانون تجارى

أحمد ربيع             /           أنورهان بشرى      / محمد سامي                أ/        أنجوى البحيري. دماهر مصطفى. د

 د10قاعة  د10 د                      قاعة 10قاعة  بالكلية2قاعة  ج8مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)جدول الفرقة الثانية   انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الثانية   انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

احصاءمحاسبة شركاتادارة انتاج      تطبيقات انتاج              تطبيقات شركات 

نجوى البحيري. دأحمد حمد هللا. دمي شوقي. دمحمد سامي        / أحمد ربيع                أ/       أ

 ب5مدرج  أ5مدرج  ج5مدرج  د      13 د                   قاعة 13    قاعة 

قانون تجارىتسويقاقتصاد كلىتطبيقات اقتصاد         تطبيقات إحصاء

دعاء مجدي. دشيرين حسين. د+ علي حلوة . دمحمد غرس الدين. دنورهان بشرى        قسم اإلحصاء/  أ

 ب5مدرج  بالكلية1قاعة  أ5مدرج  د12 د             قاعة 12قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

قانون تجارىاقتصاد كلىتسويقتطبيقات شركات            تطبيقات انتاج

نادية معوض. دمحمد غرس الدين. دشيرين حسين. د+ علي حلوة . دأحمد ربيع    / محمد سامي             أ/ أ

 بالكلية1قاعة  ج8مدرج  بالكلية1قاعة  د 15 د                قاعة 15 قاعة 

 تطبيقات إحصاء           تطبيقات اقتصاداحصاءادارة انتاجمحاسبة شركات

نورهان بشرى  /      قسم اإلحصاء            أنجوى البحيري. دمي شوقي. دأحمد حمد هللا. د

 د12 د             قاعة 12قاعة ب 5 مدرجب 5 مدرجب 5 مدرج

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (C)جدول الفرقة الثانية   انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (D)جدول الفرقة الثانية   انتظام لغات 

الثالثاء

األربعاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

اقتصاد كلىادارة انتاجتطبيقات اقتصاد   تطبيقات شركاتتسويق

محمد غرس الدين. دصالح اسماعيل. دمحمد سامي            / نورهان بشرى          أ/             أشيرين حسين. د+ علي حلوة . د

 بالكلية1قاعة  ج5مدرج  د13 د             قاعة 13قاعة  بالكلية1قاعة 

تطبيقات انتاج                 تطبيقات إحصاءاحصاءقانون تجارىمحاسبة شركات

أحمد ربيع                قسم اإلحصاء        /       أنجوى البحيري. دنهال فتحي. دهناء. د

 د      5 د                   قاعة 5    قاعة  ج5مدرج  ج5مدرج  أ5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

احصاءقانون تجارى

نجوى البحيري. ددعاء مجدي. د

 د6قاعة  د6قاعة 

ادارة انتاجاقتصاد كلىتسويقمحاسبة شركات

صالح اسماعيل. دهدى عبد الحميد. دشيرين حسين. د+ علي حلوة . دهناء. د

 بالكلية1قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية1قاعة  أ5مدرج 

األثنين

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (F)جدول الفرقة الثانية   انتساب لغات 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (E)جدول الفرقة الثانية   انتظام لغات 

األربعاء

الخميس

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

قانون تجارىتسويقمحاسبة شركات

نهال فتحي. دشيرين حسين. د+ علي حلوة . دأحمد حمد هللا. د

 أ5مدرج  بالكلية1قاعة  ب5مدرج 

احصاءادارة انتاجاقتصاد كلى

نجوى البحيري. دصالح اسماعيل. دهدى عبد الحميد. د

 أ5مدرج  أ5مدرج  أ5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

ادارة انتاج

سارة السيد. د

 ب18مدرج 

احصاءقانون تجارى

ندى حافظ. دنادية معوض. د

 د5قاعة  د7قاعة 

تسويقمحاسبة شركاتاقتصاد كلى

شيرين حسين. د+ علي حلوة . دهناء. دهدى عبد الحميد. د

 بالكلية1قاعة  د8قاعة   بالكلية2قاعة 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (H)جدول الفرقة الثانية   انتساب لغات 

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (G)جدول الفرقة الثانية   انتساب لغات 

األربعاء

الخميس

اإلثنين

األحد

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

محاسبة حكوميةاحصاء تطبيقيتطبيقات منشات                       تطبيقات  مالية عامة    تطبيقات حكومية

حسن عبد الرحمن. دإبراهيم حسن. دحسين محسن                          / أأسماء صالح / هند أبو المجد              أ/     أ

 ب18مدرج   ب18مدرج  د                      18قاعة  د 6 د                قاعة 6قاعة 

تطبيقات ادارة مواد         تطبيقات تكاليف                                    تطبيقات احصاء

رانا محمود/ أحمد ربيع                 أ/ أ                                   قسم اإلحصاء

 د17 د                   قاعة 17قاعة  أ5                               مدرج 

محاسبة منشاتادار موادمالية عامةمحاسبة تكاليف

عاطف عمر. دحنان عبيه . دمحمد عبد الواحد. دحسن عبد الرحمن. د

 ب5مدرج  ب5مدرج  ب5مدرج  ب5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

  تطبيقات ادارة مواد            تطبيقات احصاء

أحمد ربيع                  قسم اإلحصاء/ أ

 أ15 أ                 مدرج 15مدرج  

محاسبة حكوميةتطبيقات منشات    تطبيقات تكاليفتطبيقات  مالية عامة    تطبيقات حكوميةاحصاء تطبيقي

حسن عبد الرحمن. دحسين محسن/ حسين محسن        أ/ أأسماء صالح / هند أبو المجد         أ/ أإبراهيم حسن. د

 ب18مدرج   د 17 د                قاعة 17قاعة  د 17 د                قاعة 17قاعة  ب18مدرج 

ادار موادمحاسبة منشاتمحاسبة تكاليفمالية عامة

حنان عبيه . دعاطف عمر. دحسن عبد الرحمن. دمحمد عبد الواحد. د

 ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج  ب8مدرج 

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)الثالثة  محاسبة لغات انتظام مجموعة جدول الفرقة 

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B) لثالثة  محاسبة لغات انتظام مجموعةجدول الفرقة ا

الخميس

اإلثنين

اإلثنين

األحد

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

  تطبيقات ادارة مواد            تطبيقات احصاء

أحمد ربيع                  قسم اإلحصاء/ أ

 أ15 أ                 مدرج 15مدرج  

تطبيقات  مالية عامة        تطبيقات حكوميةمحاسبة حكوميةاحصاء تطبيقيمحاسبة منشات

أسماء صالح / هند أبو المجد             أ/ أحسن عبد الرحمن. دإبراهيم حسن. دعاطف عمر. د

 ج8 ج               مدرج 8مدرج  د12قاعة  ب18مدرج  د12قاعة 

مالية عامةمحاسبة تكاليفادارة موادتطبيقات منشات    تطبيقات تكاليف

محمد عبد الواحد. دحسن عبد الرحمن. دحنان عبيه . دحسين محسن/ حسين محسن        أ/ أ

 ج8مدرج  ج8مدرج  ج8مدرج  ج8 ج               مدرج 8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

محاسبة حكوميةمحاسبة منشات

حسن عبد الرحمن. دعاطف عمر. د

 د12قاعة  د12قاعة 

ادارة موادمحاسبة تكاليفمالية عامةاحصاء تطبيقي

حنان عبيه . دحسن عبد الرحمن. دمحمد عبد الواحد. درشا عبد الحي. د

 د5قاعة  د5قاعة  د6قاعة  د6قاعة 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (C) مجموعة لثالثة  محاسبة لغات انتظامجدول الفرقة ا

اإلثنين

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (D) لثالثة  محاسبة لغات انتساب مجموعةجدول الفرقة ا

اإلثنين

األربعاء

الخميس

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

عالقات نقدية دوليةمالية عامةنظرية التجارة الخارجيةتكاليف 

هدى عبد الحميد. دمحمد عبد الواحد. دنهى سمير. دحسن عبد الرحمن. د

 ب8مدرج  ج8مدرج   ج5مدرج  هـ 18مدرج 

احصاء تطبيقىتطبيقات  تكاليف         تطبيقات مالية عامةدراسة بلغة     تطبيقات احصاء         تطبيقات عالقات نقدية

أسامة عبد السالم. دحسام الدين مصطفى / رانا محمود              أ/        أعزت المراكبي. دحسام الدين مصطفى/        قسم االحصاء          أ

 ج5مدرج  د5 د                   قاعة 5قاعة  بالكلية2قاعة  بالكلية1 بالكلية              قاعة 1قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

احصاء سكانى                                    اقتصاد رياضىرياضة احصائية

ندى حافظ. د                                        إنجي رؤوف. دعفاف الدش. د

 د6قاعة  د7قاعة  د7قاعة 

نظم سياسية                          تطبيقات اقتصاد رياضياحصاء تطبيقي

جهاد عودة. دهند أبو المجد/                             أإبراهيم حسن. د

 د7قاعة  د19                         قاعة  ب18مدرج 

تطبيقات رياضة إحصائية                     تطبيقات تكاليف  تطبيقات سكاني            تطبيقات احصاء تكاليف 

رانا محمود/ ندى مصطفى                          أ/ أندى مصطفى/ ندى مصطفى           أ/ أحسن عبد الرحمن. د

 د6 د                                      قاعة 6قاعة  د 6 د                قاعة 6قاعة  ب5مدرج 

6-3.58.5-16 - 10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات اقتصاد رياضي        تطبيقات احصاء مشاكل اقتصادية دوليةاقتصاد زراعى وصناعىمالية عامة

هند أبو المجد           قسم االحصاء/ أماي إبراهيم. دداليا قيس. دمحمد عبد الواحد. د

 د14 د                قاعة 14قاعة  د13قاعة  د12قاعة  ب8مدرج 

عالقات نقدية دوليةاحصاء تطبيقياقتصاد رياضىتطبيقات مالية عامة    تطبيقات عالقات نقدية

رشا العقاد. دأسامة عبد السالم. دداليا قيس. دحسام الدين مصطفى/ حسام الدين مصطفى       أ/  أ

 د12قاعة  د12قاعة  د12قاعة  بالكلية1 د               قاعة 5قاعة 

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى لثالثة  اقتصاد لغات  جدول الفرقة ا

األربعاء

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى لثالثة  خارجية لغات جدول الفرقة ا

األربعاء

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى لثالثة  احصاء لغات جدول الفرقة ا

األثنين

الخميس

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات عالقات عامة                                    مراجعة

سميىة طارق                                 /  أبهاء القاضي. د

 ج5مدرج  ب 5مدرج 

احصاء تطبيقيتطبيقات ادارة مواد                تطبيقات تكاليف          تطبيقات مالية عامةمحاسبة تكاليف

إبراهيم حسن. درانا محمود/ أحمد ربيع                        أ/   أحسام الدين مصطفى / أحسن عبد الرحمن. د

 أ5مدرج  د15 د                        قاعة 15 قاعة  د15قاعة  ج8مدرج 

  تطبيقات احصاءعالقات عامةادارة موادمالية عامة

قسم اإلحصاءأماني شاهين. دحنان عبيه . دمحمد عبد الواحد. د

 ج5مدرج  بالكلية2قاعة  هـ 18مدرج  ب8مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مراجعةتطبيقات عالقات عامة                                                             تطبيقات احصاء

بهاء القاضي. دسميىة طارق                         /  أ                                 قسم اإلحصاء

 بالكلية2قاعة  د                     5قاعة  د15                              قاعة 

تطبيقات ادارة مواد                تطبيقات تكاليف احصاء تطبيقيتكاليفمالية عامة

رانا محمود/ أحمد ربيع                        أ/   أإبراهيم حسن. دحسن عبد الرحمن. دمحمد عبد الواحد. د

 د6 د                     قاعة 5قاعة  د5قاعة  ج8مدرج  ج5مدرج 

ادارة موادتطبيقات مالية عامة      عالقات عامة

حنان عبيه . دحسام الدين مصطفى / أأماني شاهين. د

 هـ 18مدرج  د15قاعة  بالكلية2قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مراجعة

بهاء القاضي. د

 ب 5مدرج 

احصاء تطبيقيتكاليفمالية عامةادارة مواد

إبراهيم حسن. دحسن عبد الرحمن. دمحمد عبد الواحد. دحنان عبيه . د

 أ5مدرج  د12قاعة  د8قاعة  د9قاعة 

عالقات عامة

أماني شاهين. د

 د8قاعة 

األحد

األحد

الثالثاء

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)لثالثة  إدارة األعمال لغات انتظام مجموعة جدول الفرقة ا

الثالثاء

االربعاء

األحد

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (C)لثالثة  إدارة األعمال لغات انتساب مجموعة جدول الفرقة ا

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B)لثالثة  إدارة األعمال لغات انتظام مجموعة جدول الفرقة ا

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

   تطبيقات نظم معلومات               نظم معلومات محاسبية                            

أميرة السباعي                  / أ+ هبه شاكر / أبهاء القاضي                         . د

 بالكلية             1قاعة   ب                    18مدرج 

تطبيقات بحوث عمليات                                  محاسبة ادارية                                        تطبيقات ضريبية

سارة خالد                                  / أ+ أسماء صالح / أجبالي . دحسين محسن  /                                          أ

 د                     16قاعة  د15قاعة  د 8                                   قاعة 

نظم معلومات إدارية                بحوث عمليات محاسبيةنظم تكاليفتطبيقات إدارية             تطبيقات نظم تكاليف  

سيلفيا انيس . سارة السيد                      د.  دعادل عبد الرحمن. درانا محمود          /محمد شعبان                 أ/           أ

 د11 د                        قاعة 11قاعة  د6قاعة  د 16 د                    قاعة 16قاعة 

بحوث عمليات إدارية                               محاسبة ضريبيةمراجعة

سارة السيد                              .  دشهيب . دإيمان سعد. د

 د                            12قاعة  ب8مدرج  ج5مدرج 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

                         تطبيقات نظم معلومات نظم معلومات محاسبية                          

أميرة السباعي/ أ+ هبه شاكر /                           أبهاء القاضي                            . د

 د 6                              قاعة   ب            18مدرج 

محاسبة اداريةتطبيقات بحوث عمليات                                  تطبيقات ضريبية                                   

جبالي . دسارة خالد                              / أ+ أسماء صالح / أحسين محسن                                / أ

 د15قاعة  د                         19قاعة  د                                   8قاعة  

نظم تكاليفتطبيقات إدارية             تطبيقات نظم تكاليف  بحوث عمليات 

عادل عبد الرحمن. دمحمد شعبان           /محمد شعبان                 أ/           أسارة السيد. د+ سيلفيا أنيس . د

 د9قاعة  د 16 د                    قاعة 16قاعة  د5قاعة 

محاسبة ضريبيةمراجعةنظم معلومات إدارية

شهيب . دإيمان سعد. دسارة السيد.  د

 ب18مدرج  د7قاعة  د9قاعة 

األثنين

األثنين

األحد

االربعاء

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)جدول الفرقة الرابعة  محاسبة لغات 

الثالثاء

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الرابعة  محاسبة لغات 

األحد

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

   تطبيقات نظم معلومات                                                                 نظم معلومات محاسبية

أميرة السباعي                                   / أ+ هبه شاكر / أبهاء القاضي     .                                   د

 بالكلية                             1قاعة   ب18                        مدرج 

محاسبة ادارية                                          تطبيقات بحوث عمليات

جبالي . دسارة خالد/ أ+ أسماء صالح /                                       أ

 هـ18مدرج  د 16                                          قاعة 

نظم تكاليفتطبيقات إدارية             تطبيقات نظم تكاليف  بحوث عمليات 

عادل عبد الرحمن. دمحمد شعبان          /محمد شعبان                 أ/           أسارة السيد. د+ سيلفيا أنيس . د

 ب18مدرج  د6 د                          قاعة 6قاعة  د9قاعة 

تطبيقات ضريبية                                   محاسبة ضريبيةمراجعةنظم معلومات 

حسين محسن                                / أشهيب. دإيمان سعد. دسارة السيد. د

  د                                8قاعة    د9قاعة  د5قاعة  د9قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات  استيراد وتصدير              تطبيقات تأمين بحري التجارة الخارجية فى مصرالنقل الدولى

رانيا أسامة                  قسم اإلحصاء/ أحنان شحاته . دحنان شحاته. د

 د 11 د                   قاعة 11قاعة  د11قاعة  د11قاعة 

قانون تجارى دولى تأمين بحرى وجوى

نادية معوض. داسامة عبدالسالم . د

 د13قاعة  د13قاعة 

نظم االستيراد والتصديرعالقات دولية

رنا شريف . دجهاد عودة . د

 د13قاعة  د13قاعة 

األثنين

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (C)جدول الفرقة الرابعة  محاسبة لغات 

الثالثاء

األربعاء

األثنين

2020/2019جدول الفرقة الرابعة  خارجية لغات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

األحد

الثالثاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

دراسة جدوىعمليات عشوائية

إيمان بدوي. دعفاف الدش. د

 د8قاعة  د8قاعة 

بيانات نوعيةعيناتنظرية االحصاء

نجوى البحيري. دإبراهيم حسن. دهند عودة. د

 د8قاعة  د11قاعة  د8قاعة 

تطبيقات  عمليات    تطبيقات نظرية احصاء  تطبيقات  عينات        تطبيقات بيانات  نظم معلومات احصائية

ندى مصطفى/ ندى مصطفى           أ/ أندى مصطفى/ ندى مصطفى           أ/ أمنى نصر. د

 د 17 د                    قاعة 17قاعة  د 17 د                    قاعة 17قاعة  د7قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مشاكل اقتصادية محليةسياسات ونظم اقتصاديةاقتصاد اجتماعىاقتصاد سكانى

حنان شحاته. دحنان شحاته. دأسماء حسين. دأسماء حسين. د

 د 14قاعة  د 14قاعة  د 14قاعة  د 14قاعة 

اساليب تخطيط اقتصادىدراسة بلغةتطبيقات اساليب تخطيط           تطبيفات سكاني  

رشا العقاد. دجمال عطيه. دهدير خالد/ هدير خالد                   أ/     أ

 د 14قاعة  د 14قاعة  د 14 د                     قاعة 14قاعة 

الخميس

2020/2019جدول الفرقة الرابعة  اقتصاد لغات  الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

االثنين

2020/2019جدول الفرقة الرابعة  احصاء لغات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

األحد

األربعاء

الثالثاء

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   



األعمال وإدارة التجارة كلية          

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

إدارة منشات متخصصةمحاسبة اداريةشركات متعددة الجنسياتاستراتيجيات األعمال

سارة السيد .دسيلفيا انيس . دايمان بدوي . دأماني شاهين. د

 د13قاعة  د13قاعة  د13قاعة  د13قاعة 

مشاكل ادارية                             تطبيقات  منشات                                 تطبيقات نقل             تطبيقات ادارية  إدارة نقل

سارة شلش. دأميرة السباعي/ أمحمد سامي/ هالة محمد                أ/ أايمان بدوي . د

 د13قاعة  د16قاعة  د 16 د                    قاعة 16قاعة  د13قاعة 

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

 محاسبة اداريةإدارة منشات متخصصةاستراتيجيات األعمالشركات متعددة الجنسيات

سيلفيا انيس . دسارة السيد .داماني شاهين . دايمان بدوي . د

 د     14قاعة  د     14قاعة  د     14قاعة  د     14قاعة 

               تطبيقات  نقل                  مشاكل اداريةإدارة نقل      تطبيقات ادارية             تطبيقات   منشات

هالة محمد     / أسارة شلش. دايمان بدوي . دأميرة السباعي/ محمد سامي                 أ/ أ

 د     15قاعة  د     14قاعة  د     14قاعة  د 16 د                    قاعة 16قاعة 

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (B)جدول الفرقة الرابعة  إدارة األعمال لغات مجموعة 

األحد

 األربعاء

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (A)جدول الفرقة الرابعة  إدارة األعمال لغات مجموعة 

   الكلية عميد 

الوكيل نشأت/ د.أ   


