
 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 1  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 )األسبوع الفردى( األولىة ــــــــالفرق

 البيان اليوم
 الفترة

 المجموعات
8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

ن
ـــ

ـــ
ـــ

نيـ
الث

ا
 

 (2مبادئ محاسبة ) ( 2قانون ) إدارةمبادئ  المادة
اقتصاديات الموارد 

 والبيئة

 أ
 د/ عامر الجارحى  د/ وسام محسن  القائم بالتدريس

 د/سناء رميلي 
 د/ سيد الحناوي 

 منتدب 

 مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج )أ ( المكان

 إدارةمبادئ  ( 2قانون ) المادة
اقتصاديات الموارد 

 والبيئة
 (2مبادئ محاسبة )

 ب
 منتدب  د/ وسام محسن الجارحىد/ عامر  القائم بالتدريس

 د/سناء رميلي 
 د/ سيد الحناوي

 (401قاعة )  (401قاعة )  (401قاعة )  (401قاعة )  المكان

 المادة
اقتصاديات الموارد 

 والبيئة
 ( 2قانون ) مبادئ ادارة (2مبادئ محاسبة )

 ج
 منتدب  القائم بالتدريس

 د/سناء رميلي 
 د/ سيد الحناوي

 د/ عامر الجارحى محسند/ وسام 

 (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 (2مبادئ محاسبة ) المادة
اقتصاديات الموارد 

 والبيئة
 مبادئ ادارة ( 2قانون )

 د
 القائم بالتدريس

 د/سناء رميلي 
 د/ سيد الحناوي

 منتدب 
 د/ وسام محسن د/ عامر الجارحى

 ( 601قاعة ) ( 601قاعة ) ( 601)قاعة  ( 601قاعة ) المكان

س
ــي

ـــ
ـــ

ـــ
خم

ال
 

 المادة
المحاسبة والحاسبات  مبادئ اقتصاد كلى (2رياضة )

 اآللية
 (2لغة اجنبية )

 أ
 د/ مصطفى سالم  القائم بالتدريس

 د/ايمان جمال الدين
 د/ السيدة كمال 

 رفي يد/ اسماء الص
 د/أيمن يوسف 

 منتدب 

 مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج )أ ( المكان

 المادة
المحاسبة والحاسبات  (2لغة اجنبية ) (2رياضة ) مبادئ اقتصاد كلى

 اآللية

 ب
 القائم بالتدريس

 د/ايمان جمال الدين
 د/ السيدة كمال

 د/ مصطفى سالم 
 رفي يد/ اسماء الص منتدب

 د/أيمن يوسف

 (401قاعة )  (401قاعة )  (401قاعة )  (401قاعة )  المكان

 المادة
المحاسبة والحاسبات  (2لغة اجنبية )

 اآللية
 مبادئ اقتصاد كلى (2رياضة )

 ج
 منتدب القائم بالتدريس

 رفي يد/ اسماء الص
 د/أيمن يوسف

 د/ مصطفى سالم 
 د/ايمان جمال الدين

 د/ السيدة كمال

 (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 المادة
المحاسبة والحاسبات 

 اآللية
 (2رياضة ) مبادئ اقتصاد كلى (2لغة اجنبية )

 د
 القائم بالتدريس

 رفي يد/ اسماء الص
 د/أيمن يوسف

 منتدب
 د/ايمان جمال الدين

 د/ السيدة كمال
 د/ مصطفى سالم 

 ( 601قاعة ) ( 601قاعة ) ( 601قاعة ) ( 601قاعة ) المكان

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 2  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 )األسبوع الفردى( رقة الثانيةــــــــــالف

 البيان اليوم
 الفترة 

 المجموعات
8 – 11 11 – 2  2 – 5 5 – 8  

ح
ال
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

د
 

 المادة
نظرية اقتصادية 

 جزئية
 مدخل علوم سياسية

استدالل إحصائي 
 وتنبؤ

 (2محاسبة متوسطة )

 القائم بالتدريس أ
 راضي السيدد/ 

 د/ خالد رحومة
د/أشرف عبدهللا،  د/ 

 محمد الحمراوى
 د/ محمد الحوشي أ.د/ ماجدة حجاج

 د/ أمينة نمير

 (2مدرج ) (2مدرج ) (2مدرج ) (2مدرج ) المكان

 مدخل علوم سياسية المادة
نظرية اقتصادية 

 جزئية
 (2محاسبة متوسطة )

استدالل إحصائي 
 وتنبؤ

 القائم بالتدريس ب
د/أشرف عبدهللا،  د/ 

 محمد الحمراوى
 د/ راضي السيد
 د/ خالد رحومة

 د/ محمد الحوشي
 د/ أمينة نمير

 أ.د/ ماجدة حجاج

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى المكان 

 (2محاسبة متوسطة ) المادة
استدالل إحصائي 

 وتنبؤ
نظرية اقتصادية 

 جزئية
 سياسيةمدخل علوم 

 القائم بالتدريس ج
 د/ محمد الحوشي

 د/ أمينة نمير
 د/ راضي السيد أ.د/ ماجدة حجاج

 د/ خالد رحومة
د/أشرف عبدهللا،  د/ 

 محمد الحمراوى

 ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  المكان

 المادة
استدالل إحصائي 

 وتنبؤ
 سياسيةمدخل علوم  (2محاسبة متوسطة )

نظرية اقتصادية 
 جزئية

 القائم بالتدريس د
 د/ محمد الحوشي أ.د/ ماجدة حجاج

 د/ أمينة نمير
د/أشرف عبدهللا،  د/ 

 محمد الحمراوى
 د/ راضي السيد
 د/ خالد رحومة

 ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  المكان

بع
ر
ال
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
اء

 

 (2عامة )مالية  المادة
نظم ومعلومات 

 محاسبية
 (2لغة أجنبية )

 تسويق

 القائم بالتدريس أ
 د/ عبير ابو المجد
 د/ سمير مرعي

 د/ ربيع فتوح
 د/ ابراهيم شرف

 منتدب منتدب

 (2مدرج ) (2مدرج ) (2مدرج ) (2مدرج ) المكان

 المادة
نظم ومعلومات 

 محاسبية
 (2لغة أجنبية ) تسويق (2مالية عامة )

 القائم بالتدريس ب
 د/ ربيع فتوح

 د/ ابراهيم شرف
 د/ عبير ابو المجد
 د/ سمير مرعي

 منتدب منتدب

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى المكان

 (2مالية عامة ) تسويق (2لغة أجنبية ) المادة
نظم ومعلومات 

 محاسبية

 منتدب منتدب القائم بالتدريس ج
 د/ عبير ابو المجد
 د/ سمير مرعي

 د/ ربيع فتوح
 د/ إبراهيم شرف

 ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  ( 501قاعة )  المكان

 (2لغة أجنبية ) تسويق المادة
نظم ومعلومات 

 محاسبية
 (2مالية عامة )

 منتدب منتدب القائم بالتدريس د
 د/ ربيع فتوح

 د/ ابراهيم شرف
 ابو المجدد/ عبير 

 د/ سمير مرعي

 ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  ( 203قاعة )  المكان

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 3  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 محاسبة شعبة الفرقة الثالثة

 البيان اليوم
 الفترة 

 المجموعات
8 – 11 11 – 2  2 – 5 5 – 8  

ـد
ـــ

ـــ
ـــ

حـ
ال
ا

 

 ومراجعة مبادئ رقابة المادة
 محاسة إداريةمبادئ 

 اقتصاديات دولية
مبادئ محاسبة 

 ضريبية

 أ
 القائم بالتدريس

 د/ محمد الركايبي
 د/ بوسي حمدي 

 د/ خالد رحومة  أ.د/ عالء البتانوني 
 د/ السيدة كمال 

 د/ محمد الغول 
 د/ محمد الركايبي 

 (1مدرج ) (1مدرج ) (1مدرج ) (1مدرج ) المكان

 المادة
 محاسة إداريةمبادئ 

 مبادئ رقابة ومراجعة
مبادئ محاسبة 

 ضريبية
 اقتصاديات دولية

 ب
 القائم بالتدريس

 د/ محمد الركايبي أ.د/ عالء البتانوني 
 د/ بوسي حمدي

 د/ محمد الغول 
 د/ محمد الركايبي 

 د/ خالد رحومة 
 د/ السيدة كمال

 (303) قاعة (303قاعة ) (303قاعة ) (303قاعة ) المكان

 اقتصاديات دولية المادة
مبادئ محاسبة 

 ضريبية
 محاسة إداريةمبادئ 

 مبادئ رقابة ومراجعة

 ج
 القائم بالتدريس

 د/ خالد رحومة 
 د/ السيدة كمال

 د/ محمد الغول 
 د/ محمد الركايبي 

 د/ محمد الركايبي أ.د/ عالء البتانوني 
 د/ بوسي حمدي

 (602قاعة ) (602قاعة ) (602)قاعة  (602قاعة ) المكان

ــا
ـــ

ـــ
عـ

رب
ال
ا

ء
 

  إدارة مواد وإمداد ادارة موارد بشرية تامين المادة

  د/ وسام محسن منتدب د/ منى البيلي  القائم بالتدريس أ

  (1مدرج )  (1مدرج )  (1مدرج )  المكان

  تامين إدارة مواد وإمداد إدارة موارد بشرية المادة

  د/ منى البيلي  د/ وسام محسن منتدب القائم بالتدريس ب

  (303قاعة ) (303قاعة ) (303قاعة ) المكان

  إدارة موارد بشرية تامين إدارة مواد وإمداد المادة

  منتدب د/ منى البيلي  د/ وسام محسن القائم بالتدريس ج

  (602قاعة ) (602قاعة ) (602قاعة ) المكان

 

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 

 

 

 

 

 



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 4  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 محاسبة الفرقة الرابعة شعبة

 البيان اليوم
 الفترة 

 المجموعات
8 – 11 11 – 2  2 – 5 5 – 8  

ن 
ني
الث

ا
 

 المادة
بحوث وعمليات فى 

 المحاسبة
 (2مراجعة ) استثمار محاسبة مالية متقدمة

 أ
 القائم بالتدريس

 د/ محمد حراز
 محمد الفارد/ 

 د/ محمد الركايبي 
 د/ بوسي حمدي 

 د/ سحر سعيد  د/ على الكالف

 مدرج ) ب( مدرج ) ب( مدرج ) ب( مدرج ) ب(  المكان

 محاسبة مالية متقدمة المادة
بحوث وعمليات فى 

 المحاسبة
 استثمار (2مراجعة )

 ب
 القائم بالتدريس

 د/ محمد الركايبي 
 د/ بوسي حمدي

 حرازد/ محمد 
 د/ محمد الفار

 د/ على الكالف د/ سحر سعيد 

 (203قاعة )  (203قاعة )  (203قاعة )  (203قاعة )  المكان 

 محاسبة مالية متقدمة (2مراجعة ) استثمار المادة
بحوث وعمليات فى 

 المحاسبة

 ج
 د/ سحر سعيد  د/ على الكالف القائم بالتدريس

 د/ محمد الركايبي 
 د/ بوسي حمدي

 د/ محمد حراز
 د/ محمد الفار

 ( 503قاعة ) ( 503قاعة ) ( 503قاعة ) ( 503قاعة ) المكان

س
مي

خ
ال

 

  إدارة استراتيجية محاسبة ضريبية  (2محاسبة تكاليف ) المادة

  منتدب د/ احمد فتحي  أ.د/ فايزه عبيد هللا  القائم بالتدريس أ

  مدرج ) ب( مدرج ) ب( مدرج ) ب( المكان

  محاسبة ضريبية  (2محاسبة تكاليف ) ادارة استراتيجية المادة

  د/ احمد فتحي أ.د/ فايزه عبيد هللا منتدب القائم بالتدريس ب

  (203قاعة )  (203قاعة )  (203قاعة )  المكان

  (2محاسبة تكاليف ) ادارة استراتيجية محاسبة ضريبية  المادة

  أ.د/ فايزه عبيد هللا منتدب احمد فتحيد/  القائم بالتدريس ج

  ( 503قاعة ) ( 503قاعة ) ( 503قاعة ) المكان

 

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 

 

 

 

 

 



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 5  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 الفرقة الثالثة شعبة اإلدارة

 

 

 الفرقة الثالثة شعبة االقتصاد

 

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
  اقتصاديات دولية محاسبة إداريةمبادئ  تامين المادة

القائم 
 بالتدريس

 د/ عالء البتانونى د/ منى البيلى 
د/ خالد رحومة ،د/ 

 السيدة كمال 
 

  (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
 تخطيط ومراقبة انتاج إدارة الموارد بشرية إدارة مواد وامداد مبادئ رقابة ومراجعة المادة

القائم 
 بالتدريس

د/محمد الركايبى ،د/بوسى 
 حمدى

 د/ على الكالف منتدب د/ وسام محسن

 قاعة  (3مدرج ) (3مدرج ) (3مدرج ) المكان

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
 اقتصاد رياضي  اقتصاد دولي  محاسبة اداريةمبادئ  تنظيمات اقتصادية دولية المادة

القائم 
 بالتدريس

د/هشام عمارة ، د/ راضى 
 السيد

 د/ عالءالبتانونى
د/ خالد رحومة ،د/ السيدة 

 كمال
 د/راضي السيد

 (502قاعة ) (3مدرج ) قاعة  قاعة  المكان

 الخميس
  نظم ضريبية اقتصاديات العمل  نظم سياسية مقارنة المادة

القائم 
 بالتدريس

  د/إيمان سوسة  د/ ايمان جمال الدين محمد الحمراوىد/

  (502قاعة ) (3مدرج ) قاعة المكان



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 6  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 (الدراسات المالية والجمركيةالفرقة الثالثة ) شعبة 

 

 

 

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
  اقتصاد دولي دراسة جدوي اقتصادية تامين المادة

 د/ منى البيلى  القائم بالتدريس
د/ عبير ابو المجد، د/ 

 محمد فتيحه 
د/ خالد رحومة ،د/ السيدة 

 كمال
 

  (3مدرج ) (501قاعة ) (3مدرج ) المكان

 الخميس
 (1سياسات مالية ) إدارة الموارد بشرية  (2نظم ضريبية ) مبادئ رقابة ومراجعة المادة

 القائم بالتدريس
 د/ محمد الركايبي
 د/ بوسي حمدي

د/ عبير ابوالمجد، د/سمير 
 مرعى

 د/ إيمان سوسه منتدب

 قاعه (3مدرج ) (502قاعة ) (3مدرج ) المكان



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 7  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 شعبة اإلدارةالفرقة الرابعة 

 

 الفرقة الرابعة ) شعبة االقتصاد (

 

 

 

 عميد الكلية                اعداد الجداول 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
 المادة

تخطيط وتنمية موارد 
 بشرية

  استثمار محاسبة تكاليف

 د/ على الكالف القائم بالتدريس
 د/محمود زعطوط
 د/ محمد حراز

  د/ على الكالف

  مدرج ) ب( قاعه قاعه المكان

 الخميس
 إستراتيجيةإدارة  ترويج وإعالن مراجعة المادة

دراسة جدوي وتقييم 
 المشروعات

 القائم بالتدريس
 د/ محمد حراز
 د/ محمد الفار

 د/ السيدة كمال  منتدب منتدب

 قاعه مدرج ) ب( قاعه قاعه المكان

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين 
 المادة

تخطيط وسياسات 
 اقتصادية

  نظام مالي اسالمي  محاسبة تكاليف

القائم 
 بالتدريس

 د/ ايمان جمال الدين
 د/محمود زعطوط
 د/ محمد حراز

د/ عبيد ابوالمجد، د/ 
 سمير مرعى

 

  قاعه قاعه قاعه المكان

 الخميس
 نظرية اقتصادية جزئية  االقتصاد المصريمشاكل  اقتصاد قياسي المادة

دراسة جدوي وتقييم 
 المشروعات

القائم 
 بالتدريس

 د/ السيدة كمال  د/ رشا قطب د/ هشام عماره د/ حنان عبدالخالق

 قاعه قاعه قاعه قاعه المكان



 كلية التجارة       

 جدول محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربية
 م 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يراعى ان هنالك مواد طبقا لالئحة الداخلية للكلية مدتها ساعتين لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ   -
 8  (5-3( ، )3-1( ، )1-11( ، )11-9) -المحاضرات خالل شهر رمضان الكريم على النحو التالى:يراعى أن مواعيد  -

 

 شعبة الدراسة باللغة العربية 

 (المالية والجمركيةالدراسات الفرقة الرابعة ) شعبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية                إعداد الجداول  

 

 

 

 

 

 البيان اليوم
 الفتــــــــــــــرة

8 – 11 11 – 2 2 – 5 5 – 8 

 االثنين
 نظام مالي اسالمي  (2محاسبة ضريبية ) محاسبة تكاليف اقتصاديات الخدمات العامة المادة

عضو هيئة 
 التدريس

 د/ سمير مرعى 
 د/محمود زعطوط
 د/ محمد حراز

 مرعىد/ سمير  د/ محمد الفار 

     المكان

 الخميس
  أسواق ومنظمات مالية نظم جمركية  مالية دولية  المادة

عضو هيئة 
 التدريس

 د/ عبير ابوالمجد،     
 د/ محمد فتيحه   

  د/ على الكالف منتدب

     المكان


