
 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 المحاسبة والمراجعة  دبلوم

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

 د6قاعة  د.سٌد دمحم سٌد حسن اسالٌب التحلٌل الكمى 6-3 األحد

 األثنين
3-6 

تصمٌم وتطوٌر نظم 
 المحاسبة المالٌة

 د. سمٌر اسماعٌل 
 د6قاعة 

   

 نظرٌة المحاسبة 6-3 الثالثاء
 ا.م.د.حسن زكى ٌوسف
 د. زمزم احمد ابوبكر

 د6قاعة 

 6-3 األربعاء
نظم معلومات 

 محاسبٌة
 ا.م.د. دمحم دمحم ابراهٌم منصور

 د. محى سامى دمحم
 د6قاعة 

 د6قاعة  ا.د.امانى فاخر   تحلٌل اقتصادي كلً 6-3 الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير المحاسبة 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

 األحد
مناهج البحث  01-0

 العلمى
 ا.د. دمحم حسٌن احمد

 ا.د. جمال على دمحم ٌوسف
قاعة الدراسات 

 العلٌا بالكلٌة

 األثنين
مشاكل محاسبٌة  0-3

 معاصرة
قاعة الدراسات  .د.دمحم حامد تمراز

 العلٌا بالكلٌة

 الثالثاء

 نظرٌة المحاسبة 8-01
 ا.د. جمال على دمحم ٌوسف
 ا.م.د. اشرف دمحم ابراهٌم 

قاعة الدراسات 
 العلٌا بالكلٌة

 المحاسبة الدولٌة 01-2
ا.م.د. ابراهٌم نادر شحاته 

 خاطر
قاعة الدراسات 

 العلٌا بالكلٌة

2-5 
محاسبة ضربٌة 

 وجمركٌة
 ا.م.د. دمحم عبد القادر دٌاب

قاعة الدراسات 
 العلٌا بالكلٌة

     األربعاء

 الخميس
 ا.م.د.رشا عبد الحى  اسالٌب تحلٌل كمى 8-01

 
قاعة الدراسات 

 العلٌا بالكلٌة
  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 دكتوراه المحاسبة 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     األحد

 األثنين
7-00 

دراسات متقدمة فى 
 المحاسبة المالٌة

 مكتب الدكتور ا.د.  دمحم حامد تمراز

    

 الثالثاء

01-0 
المشاكل المحاسبٌة 

المعاصره فً الوحدات 
 غٌر الهادفة للربح

 مكتب الدكتور ا.د. دمحم حسٌن احمد

0-3 
المشاكل المعاصرة فى 

 المراجعة

 ا.د.حنان جابرحسن
ا.م.د. اشرف دمحم ابراهٌم 

 منصور
 مكتب الدكتور

3-6 
دراسات متقدمة فى 
 المراجعة و الضرائب

 مكتب الدكتور ا.د. على احمد مصطفى زٌن

   األربعاء
 
 

 

     الخميس
 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير اإلحصاء 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     السبت

 مكتب الدكتور ا.د. عصام ابو القاسم احصائٌة عٌنات 0.21-01.21 األحد

 0.21-01.21 األثنين
 نماذج سكانٌة واسالٌب
   التحلٌل الدٌموجرافى 

 مكتب الدكتور د. نادٌة خلٌفة ا.

     الثالثاء

     األربعاء

 مكتب الدكتور ا.د. نجوى دمحم البحٌرى   رٌاضة احصائٌة 0.21-01.21 الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 دكتوراه اإلحصاء

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     السبت

     األحد

 مكتب الدكتور ا.د. عفاف الدش  رٌاضة احصائٌة  01.21-7 األثنين

 الثالثاء
 مكتب الدكتور ا.د. ابراهٌم حسن  سالسل زمنٌة تحلٌل  7-00

 مكتب الدكتور  ا.د. هند عودة  استدالل احصائى 0-3

     األربعاء

 الخميس
  

 
   

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير االقتصاد 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     السبت

 األحد
01-0 

النظرٌة االقتصادٌة 
 الجزئٌة

  ا.م.د. صابر عدلى 
قاعة الدراسات 

 العلٌا

 األثنين
01-0 

النظرٌة االقتصادٌة 
 الكلٌة

 ا.د.دمحم غرس الدٌن
قاعة الدراسات 

 العلٌا

    

 0-01 الثالثاء
دراسة جدوى 

 اقتصادٌة 
 ا.م.د. عمرو سلٌمان 

قاعة الدراسات 
 العلٌا

     األربعاء

 الخميس
 ا.م.د.رشا عبد الحى اسالٌب التحلٌل الكمى 8-01

قاعة الدراسات 
 العلٌا

 
 ا.د. عطا هللا ابو سٌف مناهج البحث العلمى 01-2

قاعة الدراسات 
 العلٌا

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير التجارة الخارجية 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     السبت

 0-01 األحد
النظرٌة االقتصادٌة 

 الجزئٌة
 ا.م.د.صابر عدلى

قاعة الدراسات 
 العلٌا

 األثنين
01-0 

النظرٌة االقتصادٌة 
 الكلٌة

 ا.د.دمحم غرس الدٌن
قاعة الدراسات 

 العلٌا

    

 0-01 الثالثاء
دراسة جدوى 

 اقتصادٌة
 ا.م.د. عمرو سلٌمان

قاعة الدراسات 
 العلٌا

   األربعاء
 
 

 

 الخميس

 ا.م.د.رشا عبد الحى اسالٌب التحلٌل الكمى 8-01
قاعة الدراسات 

 العلٌا

 سٌفا.د. عطا هللا ابو  مناهج البحث العلمى 01-2
قاعة الدراسات 

 العلٌا
 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير العلوم السياسية 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

 األحد

 مكتب الدكتور ا.د.السٌد عمر مناهج بحث 01-0

0-3 
االدارة والسٌاسات 

 العامة
 مكتب الدكتور ا.د. ماجد بطرس

 عالمٌة معاصرةقضاٌا  0-01 األثنين
 ا.د.درٌة شفٌق

 
 مكتب الدكتور

     الثالثاء

 مكتب الدكتور ا.د. جهاد عودة أدارة االزمات الدولٌة 2.21-01.21 األربعاء

قاعة الدراسات  ا.م.د.رشا عبد الحى  اسالٌب التحلٌل الكمى 01-8 الخميس
 العلٌا بالكلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

 دكتوراه العلوم السياسية 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     األحد

 2-01 األثنين
 ادارة دولٌة

 
 ا.د.ماجد بطرس

 
 مكتب الدكتور

 

 الثالثاء
01-0 

 

 عالقات دولٌة متقدمة
 

 ا.م.د.مروة البدرى
 

 الدكتورمكتب 
 

 مكتب الدكتور ا.د. جهاد عوده إدارة الصراع الدولى 01.21-8.21 األربعاء

 مكتب الدكتور ا.د.عبٌر الغندور دراسات فى العولمة  01.21-2.21

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 دبلوم الموارد البشرية 

 المكان المحاضراألستاذ  المادة الساعة اليوم

     السبت

 6-3 األحد
دراسات فى 

 االدارة
ا.د.المتولى السٌد + د. مصطفى عبد 

 النبى
 د8قاعة 

     األثنين

 الثالثاء
 ا.م.د. مصطفى شالبى ادارة التسوٌق 3-6

 د8قاعة
 ا.م.د. دمحم ابو العال + د. مبروك عطٌة ادارة انتاج 6-8

 األربعاء
 ادارة مالٌة 3-6

عبد المنعم التهامى +د. مٌرفت  ا.د.
 د8قاعة سلٌم السمان

   

 6-3 الخميس
ادارة الموارد 

 البشرٌة
 د7قاعة  ا.د.محمود الخطٌب+د. نبٌل صالح

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ماجستير إدارة األعمال

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     السبت

 0-01 األحد
دراسات فً إدارة 

 البشرٌةالموارد 
 مكتب الدكتور ا.د.ممدوح زكى عوٌس

 مكتب الدكتور ا.د.المتولى السٌد متولى نظرٌة التنظٌم 1.21-00.21 األثنين

 الثالثاء

7.21-00.21 
مناهج البحث 

 العلمً
 مكتب الدكتور ا.د.صالح اسماعٌل

00.21-0.21 
دراسات فً 

 التسوٌق
 مكتب الدكتور ا.م.د.مصطفى شالبى 

     األربعاء

 01-8 الخميس
اسالٌب التحلٌل 

 االحصائى 
 ا.م.د. رشا عبد الحى 

قاعة الدراسات العلٌا 
 بالكلٌة

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 اإلنتاج والعمليات األعمال فى تخصص إدارة  دكتوراه إدارة

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     األحد

 األثنين

01-0 
االدارة اإلستراتٌجٌة فى 
 ادارة االنتاج والعملٌات

 مكتب الدكتور ا.م.د.دمحم ابو العال

0-3 
نظم معلومات ادارٌة 

 فى التخصص
ا.د.ٌحى مصطفى كمال 

 حلمى
 مكتب الدكتور

 1.21 -00.21 الثالثاء
دراسات متقدمة فى 

 إدارة اإلنتاج والعملٌات
ا.د.صالح الدٌن 

 اسماعٌل 
 مكتب الدكتور

 1.21-00.21 األربعاء
دراسات متقدمة فى 

 دارة اال
ا.د.المتولى السٌد 

 متولى
 مكتب الدكتور

     الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 الدراسات التمويلية  تخصص دكتوراه  إدارة األعمال في 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     األحد

 3-0 األثنين
نظم معلومات ادارٌة 

 فى التخصص
ا.د. ٌحى مصطفى كمال 

 حلمى
 مكتب الدكتور

 الثالثاء
01.21-0.21 

 

تجارب معاصرة فً 
 التموٌل

 مكتب الدكتور ا.م.د.بهاء سعد

 1.21-00.21 األربعاء
متقدمة فى  دراسات

 االدارة
 مكتب الدكتور ا.د. المتولى السٌد متولى

دراسات متقدمة فً  6-3 الخميس
 التموٌل

 مكتب الدكتور ا.د.عبد المنعم التهامى

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

  

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 التنظيميدكتوراه إدارة األعمال في إدارة الموارد البشرية والتحليل 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

 5-2 األحد
تجارب معاصرة فً 
 إدارة الموارد البشرٌة

ا.د. ممدوح زكى 
 عوٌس

 مكتب الدكتور

 3-0 األثنين
نظم معلومات ادارٌة فى 

 التخصص
ا.د. ٌحى مصطفى 

 كمال حلمى
 مكتب الدكتور

     الثالثاء

 األربعاء

00.21-1.21 
متقدمة فى دراسات 

 االدارة
ا.د.المتولى السٌد 

 متولى
 مكتب الدكتور

1.21-4.21 
دراسات متقدمة فً 
 إدارة الموارد البشرٌة

ا.د. محمود احمد 
 الخطٌب

 مكتب الدكتور

     الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 كهية انتجارة وإدارة األعمال 

 

 قائم بعمم عميد انكهية                 وكيم انكهية نهدراسات انعهيا 

    )ا.د.نشأت انوكيم (                                                        )ا.د. ممدوح زكى عويس(

                      

 
 

 

 9102/9191جدول المحاضرات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  تخصص الدراسات التسويقية دكتوراه إدارة األعمال في 

 المكان األستاذ المحاضر المادة الساعة اليوم

     األحد

 األثنين

01-0 
تجارب معاصرة فى 

 التسوٌق
ا.م.د. مصطفى 

 شالبى دمحم
 مكتب الدكتور

0-3 
نظم معلومات ادارٌة فى 

 التخصص
ا.د. ٌحى مصطفى 

 كمال حلمى
 مكتب الدكتور

 1-00 الثالثاء
فى  دراسات متقدمة

 التسوٌق
 مكتب الدكتور ا.د.على دمحم حلوة

 دراسات متقدمة فى االدارة 1.21-00.21 األربعاء
ا.د.المتولى السٌد 

 متولى
 مكتب الدكتور

     الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


