
 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

1 

                               Eالشعبة:                    ول                         املستوى: األ 

 4.30—3.00 3.00—1.30 1.30—12 12 -10,30 10,30– 9 اليوم/ الوقت

 (3)مبادئ القانون م السبت

2200د. داليا سويدان   

 االقتصاد الجزئي

 2008محمد راشد.د

 

 سكشن مبادئ املحاسبة حداأل 

 إسراء خيري 

2206 

 سكشن اقتصاد جزئي

 فاطمة رجاء 

2107 

 اإلدارة مبادئ

 د. نيفين منصور 

2206 

 

  ثنيناأل

 

 

 سكشن مبادئ اإلدارة

 سارة محمد

2206 

 املحاسبة مبادئ

 د. دعاء صادق

2206 

 

 

 سكشن أساسيات رياضة األعمال  الثالثاء

 سارة عبد الشافي

2206 

 سكشن أساسيات رياضة األعمال

 سارة عبد الشافي

2202 

 القانون  مبادئ

 2008د. نجاة إبراهيم

 

 (4مبادئ القانون م )

 2202د. داليا سويدان 

 (2م) القانون  مبادئ

 2107د. داليا سويدان 

 

 أساسيات رياضة األعمال األربعاء

 2008إيمان طهد. 

 سكشن االقتصاد الجزئي

 2400فاطمة رجاء

  

 سكشن اقتصاد جزئي 

 2104فاطمه رجاء 

    



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

2 

 Eاملستوى: الثاني                                 الشعبة: 

 4.30—3.00 3.00—1.30 1.30—12 12 -10,30 10,30– 9 اليوم/ الوقت

 1سكشن إحصاء السبت

 األميرة سرور

2405 

 اإلنتاج والعملياتإدارة   

 بدوي  دد. محمو 

2008 )) online 6-3من)) 

 التسويق مبادئ حداأل 

 د. نيفين منصور 

2008 

 إدارة القوى البشرية

 د. نعيم القطان

2101() online(( 

 

 محاسبة الشركات  ثنيناأل

 زعبد العزي دعبد الحميد. جمال 

2008 

 

 ستكشن إدارة القوى البشرية الثالثاء

 مروة الوكيل

2008 

 اإلنتاج والعمليات سكشن إدارة

 اسراء اسماعيل

2206 

 اإلنتاج والعمليات إدارةسكشن 

 اسراء إسماعيل

 2001 

 1سكشن احصاء 

 األميرة سرور

2206 

 

 سكشن مبادئ التسويق   األربعاء

 ساره محمد 

2206 

 1إحصاء 

 طه د. إيمان

2008 

 سكشن محاسبة الشركات

 محمود زين

2008 

 



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

3 

 محاسبة :تخصص                                Eاملستوى: الثالث                                 الشعبة: 

اليوم/ 

 الوقت

9-10.30 10,30- 12 12—1.30 1.30—3.00 3.00—4.30 

 1مراجعة   السبت

 د. دعاء صادق

2401 

 

 سكشن اإلدارة املالية  األحد

 2107 مروة الوكيل

 سكشن محاسبة حكومية

 2104 اسراء خيري 

 إدارة القوى البشرية

 نعيم القطان .د

 2101()online(( 

 

ثنيناأل  (1م) 2محاسبة متوسطة  

 2401د. دعاء صادق 

 

 محاسبة حكومية

 مصطفي الجبالي دمحم .دأ.

2104 

 

 

 

 (2م) 2محاسبة متوسطة 

 2400د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز 

 القوى البشرية سكشن إدارة الثالثاء

 2008الوكيل مروة 

 

 2سكشن محاسبة متوسطة

 1404 إسراء خيري 

 

 سكشن اإلدارة املالية 

 1404 مروة الوكيل

 

 2سكشن محاسبة متوسطة 

 1404 إسراء خيري 

 

  اإلدارة املالية  األربعاء

  2206د. سالي محمد سعد 

))online(( 

 1سكشن مراجعة 

 2104زين محمود 

 

  



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

4 

 اداره اعمال :تخصص                                Eاملستوى: الثالث                                 الشعبة: 

 

اليوم/ 

 الوقت

9 –10,30 10,30- 12 12—1.30 1.30—3.00 3.00—4.30 

 ادارة التغيير والتطوير السبت

 اسراء اسماعيل 

2201 

 سكشن سياسات إدارية واستراتيجية

 اسماعيلاسراء 

2201 

 سياسات إدارية واستراتيجية

 د. محمود بدوي 

2201 

 

 سكشن اإلدارة املالية حداأل 

 مروة الوكيل

2405 

 

 

 

 إدارة القوى البشرية

 القطان مد. نعي

2101()online(( 

 

 

 (1م) 2محاسبة متوسطة  ثنيناأل

   2401د. دعاء صادق

   

 (2م) 2محاسبة متوسطة 

  2400 عبدالعزيز د. جمال عبدالحميد

 ادارة قوى بشرية الثالثاء

 مروة الوكيل

2008 

 2سكشن محاسبة متوسطة

 إسراء خيري 

1404 

 سكشن اإلدارة املالية 

 مروة الوكيل

1404 

 2سكشن محاسبة متوسطة 

 إسراء خيري 

1404 

 

 

 

 إدارة مالية األربعاء

 2206 د.سالي محمد سعد

))online(( 

 والتطويرإدارة التغيير 

 2201 سالي محمد سعدد. 

))online(( 

 

 



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

5 

H :ملستوى: الرابع                                 الشعبةE                             إدارة أعمال :فرعي                           محاسبة  :تخصص 

 

 4.30—3.00 3.00—1.30 1.30—12 12 -10,30 10,30– 9 اليوم/ الوقت

 التغيير والتطويرادارة  السبت

 اسراء اسماعيل

2201 

 سكشن سياسات إدارية واستراتيجية

 اسراء اسماعيل

2201 

 سياسات إدارية واستراتيجية

 د. محمد بدوي 

2201 

 

 سكشن اإلدارة الدولية  حداأل 

 مروة الوكيل

2405 

 سكشن محاسبة مالية متقدمة

 أحمد حنفي

2104 

 سكشن محاسبة منشآت متخصصة

 محمود زين

2104 

 سكشن محاسبة دولية

 اسراء خيري 

2104 

 2محاسبة تكاليف  ثنيناأل

 مصطفي الجبالي دمحم .أ.د

2104 

  

 محاسبة مالية متقدمة الثالثاء

 د. دعاء صادق

2104 

 محاسبة منشآت متخصصة

 د. دعاء صادق

2104 

 2سكشن محاسبة تكاليف 

 محمود زين

2104 

 اإلدارة دولية األربعاء

 حسين تميرف .د

2201 

 إدارة التغيير والتطوير

  2201 د. سالي محمد سعد

))online(( 

 

 محاسبة دولية

 عبد العزيز دعبد الحمي لجما .د

2402)) online  6-3من)) 



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

6 

 إدارة بنوك :فرعي                      محاسبة :تخصص                    Eاملستوى: الرابع                                 الشعبة: 

 

 

اليوم/ 

 الوقت

9 –10,30 10,30- 12 12—1.30 1.30—3.00 3.00—4.30 

     السبت

 سكشن محاسبة مالية متقدمة   حداأل 

 احمد حنفي

2104 

 سكشن محاسبة منشآت متخصصة

 محمود زين

2104 

 سكشن محاسبة دولية

 اسراء خيري 

2104 

 2محاسبة تكاليف  ثنيناأل

 أ.د. مصطفى الجبالي

2104 

  

 محاسبة مالية متقدمة الثالثاء

 د. دعاء صادق

2104 

 محاسبة منشآت متخصصة

 د. دعاء صادق

2104 

 2سكشن محاسبة تكاليف 

 محمود زين

2104 

 التفكير منطقي األربعاء

 د,إيمان الشربيني

2206 

 محاسبة دولية 

 جمال عبد العزيز عبد الحميد.د

2402)) online  6-3من)) 



 

 (2020/2021جدول محاضرات الفصل الدراس ي االول   )

    15 13 11 9 7 5 3 1 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )تعليم عن بعد(

 16 14 12 10 8 6 4 2 األسابيع التي تعقد بها املحاضرات )داخل الجامعة(

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

 كلية إدارة االعمال

7 

 همحاسب :فرعي                        إدارة األعمال  :صصتخ                      Eستوى: الرابع                                 الشعبة: امل

 4.30—3.00 3.00—1.30 1.30—12 12 -10,30 10,30– 9 اليوم/ الوقت

   السبت

 

  

  سكشن اإلدارة الدولية  حداأل 

 مروه الوكيل

2405 

 سكشن محاسبة منشآت متخصصة 

 محمود زين

2104 

 سكشن محاسبة دولية

 اسراء خيري 

2104 

 سكشن إدارة منشآت متخصصة ثنيناأل

 سارة محمد

2101 

   

   الثالثاء

 

 محاسبة منشآت متخصصة

صادق د. دعاء  

2104 

 

 

 

 اإلدارة الدولية األربعاء

 ت حسين د. ميرف

2201 

 إدارة منشآت متخصصة

ت حسيند. ميرف  

2202 

 محاسبة دولية  

 عبد العزيز عبد الحميد لجما .د

2402)) online  6-3من)) 


