
 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

1 

 ول                                 الشعبة: عربي   املستوى: ال 

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

 االقتصاد الجزئي السبت

 2206د. محمد راشد

 أساسيات رياضة العمال

 طه ند. إيما

2206  

 

 (3مبادئ القانون م)

 2202د. داليا سويدان 

 سكشن اقتصاد جزئي  االحد

 2001فاطمة يوسف

 سكشن أساسيات رياضة العمال

 2204ساره عبد الشافي 
 

 سكشن أساسيات رياضة العمال 

 2200ساره عبد الشافي 

 سكشن اقتصاد جزئي

 2200فاطمة يوسف
 

 املحاسبة  مبادئ   االثنين

 د. السيد محمد عبد النبي

2107))online(( 

 محاسبة مبادئسكشن 

 زينب خلف

2107 

 اإلدارة مبادئ الثالثاء

 2206منصور  ند. نيفي

 القانون  مبادئ

 2008إبراهيم ةد. نجا

 محاسبة مبادئسكشن 

 زينب خلف

 (4م ) القانون  مبادئ 2101

  2107د. داليا سويدان 

 (2م ) القانون  مبادئ

   2107د. داليا سويدان 

    الربعاء



 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

2 

 املستوى: الثاني                                 الشعبة: عربي

 

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

 1إحصاء  السبت

 طه ند. إيما

2001 

 

 

 

 

 

 إدارة قوى بشرية االحد

 القطان مد. نعي

 2101))online(( 

 سكشن ادارة قوى بشرية

 أحمد عامر

2008 

 سكشن ادارة قوى بشرية 

 أحمد عامر

2101 

 سكشن محاسبة شركات االثنين

 زينب خلف

2001 

 والعملياتسكشن إدارة اإلنتاج 

 إسراء عبد الفتاح

2101 

 

 سكشن مباديء التسويق

 أحمد عامر

2101 

 

  

 

 محاسبة شركات الثالثاء

 الحميد عبدالعزيز د. جمال عبد

2001 

 1سكشن إحصاء 

 الميرة سرور

2101 

 

 

 

 

 

 التسويق  مبادئ الربعاء

 د. أحمد فاروق

2001 

 إدارة االنتاج والعمليات

 د. أحمد فاروق

2001 

 

 



 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

3 

          إدارة العمال :فرعي                                     محاسبة :تخصص                      املستوى: الثالث                                 الشعبة: عربي     

 

 

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

     السبت

 قوى بشرية الإدارة  االحد

 القطان مد. نعي

2101 

 سكشن ادارة قوى بشرية

 أحمد عامر

2008 

 سكشن ادارة قوى بشرية 

 أحمد عامر

2101 

 1محاسبة تكاليف  االثنين

 د. هاجر عبد الرحمن

  2200 

 2محاسبة متوسطة 

 د. هاجر عبد الرحمن

2200 

 

 اإلدارة املالية الثالثاء

 القطان مد. نعي

2101 

 واستراتيجيات اداريةسياسات 

 د. نعيم القطان

2200 

 

واستراتيجيات  سكشن سياسات الربعاء

 ادارية

 إسراء عبد الفتاح

2101 

 1محاسبة تكاليف سكشن 

 رشا غيضان

2101 

 2سكشن محاسبة متوسطة

 زينب خلف

2101 

 سكشن اإلدارة املالية

 إسراء عبد الفتاح

2101 

 

 



 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

4 

 إدارة بنوك :فرعي                                           محاسبة  :تخصص                   املستوى: الثالث                                 الشعبة: عربي      

 

 

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

     السبت

 إدارة القوى البشرية االحد

 القطان مد. نعي

2101 

 سكشن ادارة القوى البشرية

 احمد عامر

2008 

 سكشن تسويق خدمات مصرفية

 أحمد عامر

2202 

 سكشن ادارة قوى بشرية

 أحمد عامر

2101 

 1محاسبة تكاليف  االثنين

 د. هاجر عبد الرحمن

2200 

 2محاسبة متوسطة 

 د. هاجر عبد الرحمن

2200 

 

 

 

 اإلدارة املالية الثالثاء

 القطان مد. نعي

2101 

 تسويق خدمات مصرفية

 2202د.إيمان محفوظ 

))online(( 

 

 

 1سكشن محاسبة تكاليف   الربعاء

 رشا غيضان

2101 

 2سكشن محاسبة متوسطة 

 زينب خلف

2101 

 سكشن االدارة املالية

 إسراء عبد الفتاح

2101 

 

 

 



 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

5 

 إدارة أعمال :فرعي                            محاسبة  :تخصص           املستوى: الرابع                                 الشعبة: عربي             

 

 

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

 2محاسبة تكاليف  السبت

 د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز

2101 

 نظم معلومات محاسبية

 د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز

  2101 

 

      االحد

 وتقييم املشروعاتدراسة الجدوى  االثنين

 د. محمد راشد

2202 

 

 2سكشن محاسبة تكاليف 

 رشا غيضان

2202 

والتطوير التغيير  إدارةسكشن   

 اسراء عبد الفتاح

2202 

 سكشن نظم معلومات محاسبية

 رشا غيضان

2202 

والتطويرإدارة التغيير  الثالثاء  

ميرفت حسيند.   

2201 

 واستراتيجيات اداريةسياسات 

 القطان مد. نعي

2200 

 

 سكشن سياسات الربعاء

 واستراتيجيات ادارية

 إسراء عبد الفتاح

2101 

وتقييم سكشن دراسة الجدوى 

 املشروعات

 فاطمة يوسف

2200 

   



 (2020/2021ول   الدراس ي ال  الفصل جدول محاضرات)

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

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

 * * جميع السكاشن في جميع املقررات تعقد داخل الجامعة

 

 

االعمالكلية إدارة   

6 

 إدارة بنوك :فرعي                               محاسبة  :تخصص              املستوى: الرابع                                 الشعبة: عربي            

 

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

 2محاسبة تكاليف  السبت

 د. جمال عبد الحميد عبد العزيز

2101 

 نظم معلومات محاسبية

 د. جمال عبد الحميد عبد العزيز

2101 

 

 سكشن تسويق خدمات مصرفية    االحد

 أحمد عامر

2202 

 سكشن مباديء استثمار

 فاطمة يوسف

2001 

 دراسة جدوى اقتصادية االثنين

راشد د. محمد  

2202 

 2تكاليف  سكشن محاسبة

 رشا غيضان

2202 

 سكشن نظم معلومات محاسبية 

 رشا غيضان

2202 

 استثمار مبادئ الثالثاء

 2405د.إيمان محفوظ 

))online(( 

 تسويق خدمات مصرفية

 2202د. إيمان محفوظ 

))online(( 

 

سكشن دراسة الجدوى و   الربعاء

 تقييم املشروعات

 فاطمة يوسف

2200 

 

 

 

  


