
األعمال وإدارة التجارة كلية

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

قانونمبادىء االدارةمبادىء علم السياسةمبادىء االقتصاد

مجدي بسيوني. د+ هيثم صابر . د+ أسامة أبو الحسن . دهناءة أحمد. د+ ممدوح زكي . دمحمد الطيار. د+ عبير الغندور . د+ السيد عمر . دحمدي العناني. د

 ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج 

تطبيقات رياضيات األعمالتطبيقات محاسبة    تطبيقات  إقتصاددراسة بلغةأصول محاسبةرياضيات األعمال

مصطفى يس. د+ عمر سالمان . دمحمد تمراز . دسماح أبو الحديد. د+ عصام أبو القاسم . د

 ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113 - 91 - 11اليوم

قانونرياضيات األعمالأصول محاسبةمبادىء علم السياسة

مجدي بسيوني. د+ هيثم صابر . د+ أسامة أبو الحسن . دمحمود صادق. د+ هند عودة . دسيد مصطفى. د+ أمين عبدهللا . د+ محمد تمراز . دهويدا شوقي. د+ أحالم السعدي . د

 ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113- 91 - 11اليوم

دراسة بلغةمبادىء االدارةمبادىء االقتصاد

مصطفى يس. د+ جمال عطيه . د+ عمر سالمان . دهدى رشوان. دعمر صقر. د+ عادل المهدي . د

 ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113 - 91 - 11اليوم

رياضيات األعمالقانونأصول محاسبةمبادىء علم السياسة

محمود صادق.  دمجدي بسيوني. د+ هيثم صابر . د+ أسامة أبو الحسن . دسيد مصطفى. د+ أمين عبدهللا . د+ محمد تمراز . دوردة هاشم. د+ درية شفيق , د

4مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج  ب10مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113- 91 - 11اليوم

دراسة بلغةمبادىء االقتصادمبادىء االدارة

مصطفى يس. د+ جمال عطيه . د+ عمر سالمان . دعمر صقر. د+ عادل المهدي . دكاميليا الجنايني.  د

4مدرج 4مدرج 4مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  (أ)انتظام مجموعة جدول الفرقة األولى   

األحد

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   (ب)انتساب مجموعة جدول الفرقة األولى 

الثالثاء

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   (ج)انتساب مجموعة جدول الفرقة األولى 

األربعاء

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات شركات    تطبيقات احصاءمبادىء االحصاءمحاسبة شركاتاقتصاد كلى

سيد البحراوي. دياسمين عبد العال. د+ أمين عبدهللا . دسهير معتوق. د

 أ6مدرج  أ6مدرج  أ6مدرج 

تطبيقات انتاج    تطبيقات اقتصادقانون تجارىادارة انتاجادارة تسويق

دعاء مجدي. د+ حسام الصغير . دبهاء سعد. دمصطفى شالبي. د

 أ6مدرج  أ6مدرج  أ6مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113- 91- 11اليوم

مبادىء االحصاءادارة انتاج

سيد البحراوي. دسحر الطيب. د

 أ15مدرج  أ15مدرج 

3  - 5 1 - 113- 91- 11اليوم

قانون تجارىادارة تسويقاقتصاد كلىمحاسبة شركات

ماهر مصطفى. دمصطفى شالبي. دسمية عبد المولى. د+ نشأت الوكيل . دعالء . د+ سمير  . د+ أمين دياب . د+ محمد حسين . د

 أ15مدرج  أ15مدرج  أ15مدرج  أ15مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113- 91 -11اليوم

ادارة انتاجادارة تسويقمحاسبة شركاتمبادىء االحصاء

سحر الطيب. دمصطفى شالبي. دعالء فتحي. د+ سمير  . د+ أمين دياب . د+ محمد حسين . دندى حافظ.  د

 هـ 17مدرج  هـ 17مدرج  هـ 17مدرج  هـ 17مدرج 

1-113-1اليوم

قانون تجارىاقتصاد كلى

نهال فتحي. دسمية عبد المولى. د+ نشأت الوكيل . د

 أ6مدرج  أ6مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   (أ)جدول الفرقة الثانية انتظام مجموعة 

األحد

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   (ب)انتساب مجموعة جدول الفرقة الثانية 

األحد

األثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   (ج)نتساب مجموعة جدول الفرقة الثانية ا

الثالثاء

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات حكومية                    محاسبة منشاتادارة موادمالية عامةمحاسبة حكومية

زمزم أبو بكر. د+ محيي سامي . دمحمد أبو العال. دإيناس فهمي. د+ نشأت الوكيل . دسمحي. د+ محمد ناصف . د+ جمال علي . د

 أ6مدرج  أ6مدرج  أ6مدرج  أ6مدرج 

  تطبيقات منشآت                         تطبيقات تكاليف    تطبيقات إدارة موادمحاسبة تكاليفاحصاء تطبيقىتطبيقات   احصاء       تطبيقات مالية عامة

عبدالرحمن. د+ سمير . د+ أمين دياب . درشا فرغلي. د+ هند عطيه . د

 أ6مدرج  أ6مدرج 

3 - 15 -113- 91- 11اليوم

محاسبة تكاليفاحصاء تطبيقى

إلهام سحلول. درشا فرغلي. د

 ح18مدرج  ح18مدرج 

ادارة موادمحاسبة منشاتمحاسبة حكوميةمالية عامة

محمد أبو العال. دمحيي سامي. دمحمد ناصف. دإيمان حسن. د

 ح18مدرج  ح18مدرج  ح18مدرج  ح18مدرج 

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتظام محاسبة  جدول الفرقة الثالثة   

الثالثاء

االربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتساب محاسبة جدول الفرقة الثالثة 

الثالثاء

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6 - 3.57-16-10.53.5-81-10.5اليوم

    تطبيقات تكاليف              تطبيقات عالقات نقديةمالية عامةتكاليفعالقات نقدية دولية

سامي حاتم. دجمال علي. دصابر شاكر. د+ عمرو سليمان . د

 ب18مدرج  ب18مدرج  ب18مدرج 

تطبيقات مالية عامة               تطبيقات احصاءاحصاء تطبيقىنظرية التجارة الخارجيةدراسة بلغة

رشا عبد الحي. دياسر جاد هللا. دشيماء وهبه. د+ ياسر جاد هللا . د

 ب18مدرج  ب18مدرج  ب18مدرج 

11-91 - 113 - 1 5 -  37 - 5

نظرية التجارة الخارجيةمالية عامة

جابر عبد الجواد. دسامي حاتم. د

 هـ18مدرج  ب18مدرج 

5 - 37  - 5 1 - 113-91-11اليوم

تكاليفاحصاء تطبيقىعالقات نقدية دوليةدراسة بلغة

سيد مصطفى. دساهر عبد القادر. دعمرو سليمان. دأميرة عمارة. د

 ب18مدرج  ب18مدرج  ب18مدرج  ب18مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتظام خارجية  جدول الفرقة الثالثة   

الثالثاء

األربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتساب خارجية  جدول الفرقة الثالثة   

األحد

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6 - 3.57-16-10.53.5-81-10.5اليوم

احصاء تطبيقىمراجعةإدارة الموادعالقات عامة

هند عطيه. دعبد الرحمن. د+ إلهام . دسحر الطيب. د+ نهال عالم  . دنبيل صالح. د+ منى شفيق . د+ كوكب خير . د

 ح18مدرج  ح18مدرج  ح18مدرج  ح18مدرج 

تطبيقات  إدارة مواد                         تطبيقات تكاليف          تطبيقات مالية عامةمالية عامةتكاليفتطبيقات إحصاء         تطبيقات عالقات عامة

سامي حاتم. دجمال علي. د

 ب18مدرج  ب18مدرج 

3  - 5 1 - 113 - 81-10.5اليوم

احصاء تطبيقىمالية عامةإدارة الموادعالقات عامة

هند عطيه. دسامي حاتم. دسحر الطيب. د+ نهال  عالم . دنبيل صالح. د+ منى شفيق . د+ كوكب خير . د

 ح18مدرج  ب18مدرج  ح18مدرج  ح18مدرج 

3  - 5 1 - 3اليوم

تكاليفمراجعة

سيد مصطفى. دسمحي عبد العاطي. د

 ب18مدرج  ح  18مدرج 

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  إدارة أعمال   جدول الفرقة الثالثة  انتظام 

األحد

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتساب إدارة أعمال  جدول الفرقة الثالثة   

األحد

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات إحصاء     تطبيقات مالية عامةاحصاء تطبيقىمالية عامةاقتصاد زراعى وصناعىاقتصاد رياضى

ندى حافظ. دسامي حاتم. دوسام النجار. دياسر جاد هللا . د

 د7قاعة  ب18مدرج  د7قاعة  د7قاعة 

تطبيقات رياضى     تطبيقات نقديةعالقات نقدية دوليةمشكالت اقتصادية دولية

صابر شاكر. د+ عمرو سليمان . دأحمد جمال. د

 ب18مدرج  د8قاعة 

8 _ 3.56-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات احصاء تطبيقيرياضة احصائيةاحصاء سكانى

محمود صادق. د+ رشا فرغلي .  دنادية كامل . د

 د16قاعة  د7قاعة 

احصاء تطبيقىتطبيقات تكاليف     تطبيقات سكانيتكاليفاقتصاد رياضى

ندى حافظ. دجمال علي. دياسر جاد هللا . د

 د7قاعة  ب18مدرج  د7قاعة 

تطبيقات رياضة          تطبيقات  اقتصاد رياضينظم سياسية

أحالم السعدي. د

 د7قاعة 

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   اقتصاد  جدول الفرقة الثالثة 

الثالثاء

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   احصاء  جدول الفرقة الثالثة 

األثنين

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

10.5-81-10.53.5-16-3.5

تطبيقات نظم سياسيةالفكر السياسىتطور عالقات دوليةإدارة دولية

السيد عمر. دمروة البدري. دمحمد الطيار. د

 د9قاعة  د9قاعة  د9قاعة 

نظرية السياسة الخارجيةتطبيقات إدارة دولية       تطبيقات نظرية السياسة اقتصاد سياسينظم سياسية

مي قناوي. دأحمد جمال. دأحالم السعدي. د

 د9قاعة  د9قاعة  د7قاعة 

10.5-81-10.53.5-16-3.5

احصاء تطبيقىتطبيقات نظم تشغيلية      تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتادارة موادنظم تشغيل

هند عطيه. دسحر الطيب. د+ نهال  عالم . دإنجي يحيى. د

 ح18مدرج  ح18مدرج  د5قاعة 

تطبيقات برمجة       تطبيقات إحصاءتكنولوجيا المعلوماتبرمجة هيكلية

يحيى حلمي/ دمحمد عبد السالم. د

 د5قاعة  د5قاعة 

تطبيقات تكاليف     تطبيقات    إدارة موادتكاليف

جمال علي. د

 ب18مدرج 

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   علوم سياسية  جدول الفرقة الثالثة   

األحد

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   نظم المعلومات االدارية  جدول الفرقة الثالثة   

األحد

األثنين

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6-3.58.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات نظم تكاليف تطبيقات ضريبية           تطبيقات نظم معلومات مراجعةمحاسبة إداريةمحاسبة ضريبية

علي زين. دزمزم أبو بكر. د+ أمين عبدهللا . دمحمد حسين . د

 4مدرج  4مدرج  4مدرج 

تطبيقات  بحوث    تطبيقات اداريةبحوث عملياتنظم معلوماتنظم تكاليف

نبيل صالح. د+ سمحي . د+ محمد منصور . دحمدي جمعه. د+ يسرية حبيب . د+ محمد منصور . دمحيي سامي. د+ فتحي السعيد . د

 4مدرج  4مدرج  4مدرج 

3-15-113-1 9-11اليوم

نظم معلوماتنظم تكاليفبحوث عمليات

حمدي جمعه. د+ يسرية حبيب . د+ محمد منصور . دمحيي سامي. د+ فتحي السعيد . دمبروك عطيه. د+ محمد منصور . د

 ح 18مدرج  ح 18مدرج  ح 18مدرج 

2-114-1 9-11اليوم

مراجعةمحاسبة ضريبيةمحاسبة ادارية

علي زين. دسمحي عبد العاطي. دزمزم أبو بكر. د

 ب 15مدرج  ح 18مدرج  ح 18مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   محاسبة انتظام   جدول الفرقة الرابعة   

الثالثاء

االربعاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  انتساب محاسبة جدول الفرقة الرابعة 

األربعاء

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تأمين بحرى وجوىالنقل الدولىالتجارة الخارجية فى مصر

ساهر عبد القادر. دعمر سالمان. درشا سعيد. د

 4مدرج  4مدرج  4مدرج 

عالقات دولية ونظم قنصليةنظم التصدير واالستيرادتطبيقات  استيراد وتصدير  تطبيقات تأمين بحري قانون تجارى دولى

مروة البدري. دوسام النجار . دنادية معوض. د

 هـ18مدرج  هـ18مدرج  هـ18مدرج 

1-113-1 9-11اليوم

تأمين بحرى وجوىالنقل الدولىالتجارة الخارجية فى مصر

أسامة عبد السالم. دنور اإليمان . درشا سعيد. د

 ح18مدرج  د9قاعة  4مدرج 

نظم التصدير واالستيرادقانون تجارى دولىعالقات دولية ونظم قنصلية

وسام النجار . دنادية معوض. دمحمد عبد العظيم. د

 هـ18مدرج  هـ18مدرج  ب 16مدرج 

الثالثاء

االثنين

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

الثالثاء

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

االثنين

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

6-3.58.3-16-10.53.5-81-10.5اليوم

مشكالت اداريةادارة نقلادارة منشات متخصصةادارة شركات متعددة الجنسيات

رمضان حسين. دحمدي جمعه. د+ مبروك . د+ يسرية فراج . دنبيل صالح. د+ كوكب خير . دسامية فتحي. د

4مدرج 4مدرج 4مدرج 4مدرج 

        تطبيقات ادارية                  محاسبة اداريةاسترتيجيات األعمالتطبيقات  منشات       تطبيقات نقل               

هبه عبد العاطي. د+ سمير اسماعيل . دسمر عبد التواب. د+ مروة منصور . د

 هـ18مدرج  هـ18مدرج 

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

 مشكالت اداريةادارة نقلادارة منشات متخصصةادارة شركات متعددة الجنسيات

رمضان حسين. دحمدي جمعه. د+ مبروك . د+ يسرية فراج . دنبيل صالح. د+ كوكب خير . دسامية فتحي. د

4مدرج 4مدرج 4مدرج 4مدرج 

استرتيجيات األعمالمحاسبة ادارية

سمر عبد التواب. د+ مروة منصور . دهبه عبد العاطي. د

  هـ18مدرج  هـ18مدرج 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   إدارة األعمال  انتظام  جدول الفرقة الرابعة  

األحد

الخميس

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   إدارة األعمال   انتساب  جدول الفرقة الرابعة  

األحد

الخميس

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات  عينات    تطبيقات نظرية احصاء  تطبيقات  عمليات        تطبيقات بيانات  دراسة جدوىعيناتنظرية االحصاء

سمر عبد التواب. دسماح أبو الحديد. دمحمود صادق. د

 د11قاعة  د11قاعة  د9قاعة 

عمليات عشوائيةتحليل بيانات نوعيةنظم معلومات احصائية

ندى حافظ. دنجوى البحيري. دفهد الشريف. د

 د10قاعة  د10قاعة  د10قاعة 

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

سياسات مصر الخارجيةنظرية العالقات الدوليةقضايا دولية معاصرةدراسات سياسية بلغة

جهاد عودة. دجهاد عودة. ددرية شفيق. دعبير الغندور. د

 د11قاعة  د11قاعة  د11قاعة  د11قاعة 

تطبيقات قضايا دولية     تطبيقات رأي عامرأي عام وإعالمتنظيم دوليتطبيقات سياسات      تطبيقات تنظيم دولي

أماني عصام. د+ مي قناوي . دوردة هاشم. د

 د11قاعة  د11قاعة 

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  اإلحصاء  جدول الفرقة الرابعة  

الثالثاء

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  علوم سياسية  جدول الفرقة الرابعة  

األربعاء

الخميس

األثنين

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 



األعمال وإدارة التجارة كلية

3.5-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات سكاني                            اقتصاد سكانىمشكالت اقتصادية محليةسياسات ونظم اقتصادية

وفاء سعد. دشيماء وهبه. دشيماء وهبه. د

 د10قاعة  د10قاعة  د10قاعة 

تطبيقات اساليب تخطيط                        دراسة بلغةاقتصاد اجتماعىأساليب تخطيط اقتصادى

نور اإليمان. درشا سعيد. درشا الكردي. د

 د10قاعة  د10قاعة  د10قاعة 

6-3.58-16-10.53.5-81-10.5اليوم

تطبيقات منشأت     تطبيقات  قواعد بيانات قواعد بياناتادارة منشات متخصصةتصميم نظم المعلومات

إنجي يحيى. دنبيل صالح. د+ كوكب خير . دريهام حجاج. د

 د6قاعة 4مدرج  د6قاعة 

تطبيقات  إدارية          تطبيقات تطبيقات االنترنت     تطبيقات تصميم نظم       تطبيقات  بحوثتطبيقات االنترنت

شيماء عوف. د

 د6قاعة 

بحوث عملياتمحاسبة ادارية

نبيل صالح. د+ سمحي عبد العاطي . دهبه عبد العاطي. د

 4مدرج  د10قاعة 

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

األحد

االثنين

2020/2019الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  نظم المعلومات االدارية   جدول الفرقة الرابعة  

األحد

األربعاء

الثالثاء

    الكلية عميد

الوكيل نشأت/ د.أ 


