
  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

  
  )الحادى عشر–التاسع 

  المجموعات
  ٨ – ٥  

  مقدمة في  األعمال  )

  )أ(
 انتظام 

  وسام محسن /د  عامر الجارحي

  ) أ( مدرج   ) 

  )١(قانون   اإلنسان

  
  )ب(

 انتظام 
  اشرف عبد هللا

  
  عامر الجارحي/د

 )٤٠١( قاعة  )٤٠١

  اإلنسانحقوق   )١(مبادئ محاسبة 

  )ج(
 انتساب 

  محمود زعطوط
  محمد الغول

  محمد الركایبي
  محمد الفار

  اشرف عبد هللا/د.أ

 )ج ( مدرج  )ج 

  )١(مبادئ محاسبة   مقدمة في  األعمال

  )د(
 انتساب

  وسام محسن 

  محمود زعطوط/د
  محمد الغول/د
  محمد الركایبي/د

  محمد الفار/د
 )٥٠١(قاعة  )٥٠١

  سلوك تنظیمى  )١(اللغة االنجلیزیة 

  )أ(
 انتظام 

  محمد مصطفي/ د  سناء الشوبكي

  ) أ( مدرج   ) 

  )١(اللغة االنجلیزیة   اقتصاد جزئى

  
  )ب(

 انتظام 

ھشام عمارة  
ایمان جمال الدین  

  خالد رحومھ 
  السیدة كمال

  سناء الشوبكي/د

 )٤٠١( قاعة  )٤٠١

  )١(ریاضة   سلوك تنظیمى

  )ج(
 انتساب 

  محمد مصطفي
  حجاج ماجدة/د
  مصطفي سالم /د

 )ج ( مدرج  )ج 

  اقتصاد جزئى  )١

  )د(
 انتساب

  ماجدة حجاج
  مصطفي سالم 

  ھشام عمارة  /د.أ
  ایمان جمال الدین /د

  خالد رحومھ /د 
  السیدة كمال/ د 

 )٥٠١(قاعة  )٥٠١

  عمید الكلیة   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

  )الفردياألسبوع ( األولىالفرقــــــــة 
التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول 

  الفترة
٥ – ٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨  

)١(قانون   اإلنسانحقوق   )١(مبادئ محاسبة 
  محمود زعطوط

  محمد الغول/د
  محمد الركایبي/

  محمد الفار/د

  اشرف عبد هللا/د.أ
  

عامر الجارحي/د

 أ( مدرج   ) أ( مدرج   ) أ( مدرج 

اإلنسانحقوق   )١(مبادئ محاسبة   مقدمة في  األعمال

  وسام محسن /د

  محمود زعطوط/د
  محمد الغول/د
  محمد الركایبي/د

  محمد الفار/د

اشرف عبد هللا/د.أ

٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة 

مبادئ محاسبة   مقدمة في  األعمال  )١(قانون 

  
  وسام محسن /د  عامر الجارحي/

محمود زعطوط/د
محمد الغول/د
محمد الركایبي/د

محمد الفار/د
ج ( مدرج  )ج ( مدرج  )ج ( مدرج 

مقدمة في  األعمال  )١(قانون   اإلنسانحقوق 

  اشرف عبد هللا/د
  

وسام محسن /د  عامر الجارحي/د

٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة 

اللغة االنجلیزیة   اقتصاد جزئى  )١(ریاضة 

  ماجدة حجاج/د
  مصطفي سالم /

ھشام عمارة  /د.أ
  ایمان جمال الدین /د

  خالد رحومھ /د 
  السیدة كمال/ د 

سناء الشوبكي/د

 أ( مدرج   ) أ( مدرج   ) أ( مدرج 

اقتصاد جزئى  )١(ریاضة   سلوك تنظیمى

  محمد مصطفي/ 
  ماجدة حجاج/د
  مصطفي سالم /د

ھشام عمارة  /د.أ
ایمان جمال الدین  /د

خالد رحومھ /د
السیدة كمال/ د 

٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة  )٤٠١( قاعة 

سلوك تنظیمى  )١(اللغة االنجلیزیة   اقتصاد جزئى
  ھشام عمارة/د.

  ایمان جمال الدین 
  خالد رحومھ /د
  السیدة كمال/ د

محمد مصطفي/ د  سناء الشوبكي/د

ج ( مدرج  )ج ( مدرج  )ج ( مدرج 

١(ریاضة   سلوك تنظیمى  )١(اللغة االنجلیزیة 

  محمد مصطفي/ د  سناء الشوبكي/
ماجدة حجاج/د
مصطفي سالم /د

٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة  )٥٠١(قاعة 

              

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

األسبوع األول (

  البیان  الیوم

س
ال

ــــ
ب

ــــــــ
ت 

  
  

مبادئ محاسبة   المادة

  القائم بالتدریس

محمود زعطوط/د
د
/د

  المكان

مقدمة في  األعمال  المادة

د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان

  المادة

/د  القائم بالتدریس

  المكان

حقوق   المادة

د.أ  القائم بالتدریس

  المكان

االث
ـــــ
ن

ـــــ
ی

ــــــ
  ن

  المادة

  القائم بالتدریس
د
/د

  المكان

سلوك تنظیمى  المادة

/ د  القائم بالتدریس

قاعة   المكان

اقتصاد جزئى  المادة

  القائم بالتدریس

.أ
ایمان جمال الدین /د  

د 
د 

  المكان

اللغة االنجلیزیة   المادة

/د  القائم بالتدریس

  المكان

  الجداول  إعداد   

  



  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

(  
  )الحادى عشر–التاسع 

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥   

  إحصاء وصفى  نظریة اقتصادیة كلیة

  )أ(
 انتظام 

  راضي السید
  ایمان جمال الدین

  رشا قطب
  حنان عبد الخالق 

  ماجدة حجاج/د
   مني البیلي/د

 )ب ( مدرج  )ب ( مدرج 

  نظریة اقتصادیة كلیة  )٢(اللغة االنجلیزیة 

  
  )ب(

 انتظام 
  سناء الشوبكي

  راضي السید/د
  ایمان جمال الدین/د

  رشا قطب/د
  حنان عبد الخالق /د

 ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(

  )٢(اللغة االنجلیزیة   

  )ج(
 انتساب 

  سناء الشوبكي/د  ـــــــــــــ

 القاعة الكبرى 

    إحصاء وصفى

  )د(
 انتساب

  ماجدة حجاج
  مني البیلي 

  ـــــــــــــ

 )٥٠٣ (  

  إدارة انتاج  نظم معلومات إداریة

  )أ(
 انتظام 

  
 محمد فوزي 

  اسامة النقراشي/ د

 )ب ( مدرج  )ب ( مدرج 

  )١(محاسبة متوسطة   إدارة انتاج

  
  )ب(

 انتظام 
  اسامة النقراشي

  ابراھیم شرف/د
  ربیع فتوح/د
  نھي ترك/د

  سعید ابو الریش/د
 ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(

  نظم معلومات إداریة  )١(مالیة عامة 

  )ج(
 انتساب 

  
  عبیر ابو المجد
 سمیر مرعي

  
 محمد فوزي /د

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى

  )١(مالیة عامة   )١(متوسطة 

  )د(
 انتساب

  ابراھیم شرف
  ربیع فتوح
  نھي ترك

  سعید ابو الریش

  عبیر ابو المجد/د
  سمیر مرعي/د

 ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( 

  عمید الكلیة   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

)الفردياألسبوع ( الفــــــــــرقة الثانیة
التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول 

  الفترة 
٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

نظریة اقتصادیة كلیة  )٢(اللغة االنجلیزیة   

  سناء الشوبكي/د  ـــــــــــــ

راضي السید/د
ایمان جمال الدین/د

رشا قطب/د
حنان عبد الخالق /د

مدرج  )ب ( مدرج   

اللغة االنجلیزیة     إحصاء وصفى

  ماجدة حجاج/د
  مني البیلي /د

سناء الشوبكي/د  ـــــــــــــ

(قاعة    ) ٦٠١(قاعة  

  إحصاء وصفى  نظریة اقتصادیة كلیة
  راضي السید/د

  ایمان جمال الدین/د
  رشا قطب/د

  حنان عبد الخالق /د

  ماجدة حجاج/د
  مني البیلي /د

ـــــــــــــ

 القاعة الكبرى  القاعة الكبرى

إحصاء وصفى  نظریة اقتصادیة كلیة  )٢(اللغة االنجلیزیة 

  سناء الشوبكي/د

  راضي السید/د
  ایمان جمال الدین/د

  رشا قطب/د
  حنان عبد الخالق /د

ماجدة حجاج/د
مني البیلي /د

( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة 

نظم معلومات إداریة  )١(محاسبة متوسطة   )١(مالیة عامة 

  عبیر ابو المجد/د
  مرعيسمیر /د

  ابراھیم شرف/د
  ربیع فتوح/د
  نھي ترك/د

  سعید ابو الریش/د

محمد فوزي /د

مدرج  )ب ( مدرج  )ب ( مدرج 

إدارة انتاج  )١(مالیة عامة   نظم معلومات اداریة
  

  عبیر ابو المجد/د محمد فوزي /د
  سمیر مرعي/د

اسامة النقراشي/ د

(قاعة   ) ٦٠١(قاعة   ) ٦٠١(قاعة  

مالیة عامة   إدارة انتاج  )١(محاسبة متوسطة 
  ابراھیم شرف/د

  ربیع فتوح/د
  نھي ترك/د

  سعید ابو الریش/د

  اسامة النقراشي/ د
عبیر ابو المجد/د

سمیر مرعي/د

القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى

متوسطة محاسبة   نظم معلومات إداریة  إدارة انتاج

  اسامة النقراشي/ د

  
 محمد فوزي /د

ابراھیم شرف/د
ربیع فتوح/د
نھي ترك/د

سعید ابو الریش/د
( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة  ) ٥٠٣( قاعة 

              

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

األسبوع األول (

  البیان  الیوم

ال
ـــ
ــث

الث
ـــ

اء
 

  

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان 

نظریة اقتصادیة كلیة  المادة

القائم 
  بالتدریس

د

د
  المكان

اللغة االنجلیزیة   المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

ال
ـــ

خ
ـــ

ــم
ی

ــــ
  س

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

نظم معلومات اداریة  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

محاسبة متوسطة   المادة

القائم 
  بالتدریس

د
  المكان

  المادة

القائم 
  بالتدریس

د

  المكان

  إعداد الجداول    



  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

  )األسبوع الفردي
  )الحادى عشر–التاسع 

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥   

انظمة محاسبیة 
  متخصصة

  
  )أ(

 انتظام 
  امینة نمیر 
  بوسي حمدي

  ـــــــــ

    )ج  (مدرج 

  
اقتصادیات النقود 

  )ب(  والبنوك
  ـــــــــ انتساب

  راضي السید/د
  خالد رحومھ/د

 )٦٠٣( قاعة  

اقتصادیات النقود 
  والبنوك

  مبادئ محاسبة تكالیف
  )ج(

 انتظام 
  راضي السید
  خالد رحومھ

  عالء البتانوني /د.أ
  السید الحناوي /د

  )٣٠٢( قاعة   )٣٠٢( 

  أسالیب كمیة فى اإلدارة  نظم ضریبیة
  )أ(

 انتظام 
  عبیر ابو المجد
  ایمان سوسھ

  

 علي عبد القادر/د

  )ب  (مدرج   )ب  (مدرج 

  نظم ضریبیة  تمویل وإدارة مالیة
  )ب(

 انتساب
  ھاني جالل

  عبیر ابو المجد/د
  ایمان سوسھ/د

  )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( 

  تمویل وإدارة مالیة  )١(محاسبة شركات 
  )ج(

 انتظام 
  سناء رمیلي 
  میادة سلطان

  ھاني جالل/د

  )٣٠٢( قاعة   )٣٠٢( 

  الكلیةعمید   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

األسبوع الفردي()  شعبة محاسبة( الفرقة الثالثة 
التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول 

  
  الفترة 

٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

  مبادئ محاسبة تكالیف
اقتصادیات النقود 

  والبنوك
انظمة محاسبیة 

متخصصة

  عالء البتانوني /د.
  السید الحناوي /د

  راضي السید/د
  خالد رحومھ/د

امینة نمیر /د
بوسي حمدي/د

مدرج   )ج  (مدرج   )ج  (مدرج 

انظمة محاسبیة 
  متخصصة

  مبادئ محاسبة تكالیف

  امینة نمیر /د
  بوسي حمدي/د

  عالء البتانوني /د.أ
  السید الحناوي /د

ـــــــــ

 )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة 

  
انظمة محاسبیة 

  متخصصة
اقتصادیات النقود 

والبنوك

  ـــــــــ
  امینة نمیر /د
  بوسي حمدي/د

راضي السید/د
خالد رحومھ/د

( قاعة   )٣٠٢( قاعة   

نظم ضریبیة  وإدارة مالیةتمویل   )١(محاسبة شركات 

  سناء رمیلي /د
  میادة سلطان/د

  ھاني جالل/د
عبیر ابو المجد/د

ایمان سوسھ/د

مدرج   )ب  (مدرج   )ب  (مدرج 

تمویل وإدارة مالیة  )١(محاسبة شركات   أسالیب كمیة فى اإلدارة
  

 علي عبد القادر/د
  سناء رمیلي /د
  میادة سلطان/د

ھاني جالل/د

( قاعة  )٦٠٣( قاعة  )٦٠٣( قاعة 

محاسبة شركات   فى اإلدارةأسالیب كمیة   نظم ضریبیة

  عبیر ابو المجد/د
  ایمان سوسھ/د

  

 علي عبد القادر/د
سناء رمیلي /د
میادة سلطان/د

( قاعة   )٣٠٢( قاعة   )٣٠٢( قاعة 

              إعداد الجداول 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

األسبوع األول (

  البیان  الیوم

ح
األ

ـــــــــــــ
د

  

مبادئ محاسبة تكالیف  المادة

  القائم بالتدریس
.أ

د

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان 

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

األرب
ــــ

ع
ـــــ

اء
  

محاسبة شركات   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

أسالیب كمیة فى اإلدارة  المادة

د  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس
د

  المكان

إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

  

  

  )والجمركیة

  عمید الكلیة  

  

٨ – ٥  ٥ – ٢  

    محاسبة شركات 

    سعید ابو الریش/د

    )  ٦٠١(  قاعة 

  أسالیب كمیة فى اإلدارة  ادارة منظمات حكومیة 

  علي عبد القادر/د  علي الكالف /د

  )ب  (مدرج   )  ٦٠١(    قاعة 

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  تمویل واستثمار   احصاء لالقتصادیین

  ھاني جالل/د  مني البیلي/د

  )٥٠١(قاعة   )٥٠١(قاعة 

    

    

    

    

    

    

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  تمویل واستثمار   محاسبة شركات 

  ھاني جالل/د  سعید ابو الریش/د

  )٥٠١(قاعة   )  ٦٠١(  قاعة 

    

    

    

    ادارة منظمات حكومیة 

    علي الكالف /د

    )  ٦٠١(    قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

  ) شعبة اإلدارة ( الفرقة الثالثة

  

  ) شعبة االقتصاد ( الفرقة الثالثة

والجمركیةالدراسات المالیة  شعبة( الفرقة الثالثة 

              إعداد الجداول 

  الفتــــــــــــــرة

٢ – ١١  ١١ – ٨  

  اقتصادیات النقود والبنوك  مبادئ محاسبة تكالیف

  عالء البتانوني /د.أ
  السید الحناوي /د

  راضي السید/د
  خالد رحومھ/د

د

  )ج  (مدرج   )ج  (مدرج 

ادارة منظمات حكومیة   تمویل وإدارة مالیة  بحوث تسویق 

  ھاني جالل/د  ھاني جالل/د

قاعة   )ب  (مدرج   )    ٦٠١( قاعة 

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

  مبادئ محاسبة تكالیف
اقتصادیات النقود 

  والبنوك

  القائم بالتدریس
  عالء البتانوني /د.أ

  السید الحناوي /د
  راضي السید/د
  خالد رحومھ/د

  )ج  (مدرج   )ج  (مدرج 

  نظم اقتصادیة مقارنة   التاریخ االقتصادي 
  راضي السید /د  ھشام عمارة /د.أ  القائم بالتدریس

  )٥٠١(قاعة   )٥٠١(قاعة 

  اقتصادیات الصناعة   

  ایمان جمال الدین /د    القائم بالتدریس

  )٥٠١(قاعة   

  
الفتــــــــــــــرة

٢ – ١١  ١١ – ٨  

  مبادئ محاسبة تكالیف  
النقود اقتصادیات 

  والبنوك

  القائم بالتدریس
  عالء البتانوني /د.أ

  السید الحناوي /د
  راضي السید/د
  خالد رحومھ/د

  )ج  (مدرج   )ج  (مدرج   

  إدارة المواني والجمارك     
  جالل القصاص/د    القائم بالتدریس

  )  ٥٠٢( قاعة     

  )١(نظم ضریبیة     
  عبیر ابو المجد/د    القائم بالتدریس

  )  ٦٠١(  قاعة     

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

  

إعداد الجداول 

  

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد 
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  االثنین
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان



  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

  )األسبوع الفردي

 )الحادى عشر–التاسع 

  المجموعات
 ٨ – ٥  ٥   

  قضایا اداریة معاصرة  )٢(محاسبة شركات 
  )أ(

 انتظام 
  شیماء الشحات 
  ساره حمدي 

  

 منتدب

 القاعة الكبرى الكبرى

  )٢(محاسبة شركات   قضایا اداریة معاصرة
  )ب(

 انتساب
  

 منتدب
  شیماء الشحات /د

  ساره حمدي /د

 )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢

  محاسبة زكاة  محاسبة إداریة متقدمة 
  )ج(

 انتظام 
  فایزة عبید هللا 
  ایھاب عبد السمیع

  اسماء الصیرفي /د
  سحر سعید/د

 )٦٠١(قاعة  )٦٠١

قضایا اقتصادیة 
   معاصرة

  ومنظمات مالیة أسواق

  )أ(
 انتظام 

  السیدة كمال
  رشا قطب 

  خالد الھادي/د

 القاعة الكبرى     القاعة الكبرى

  أسواق ومنظمات مالیة
قضایا اقتصادیة 

  )ب(  معاصرة 
  الھادي انتساب

  السیدة كمال/د
  رشا قطب /د

 )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢

  )١(محاسبة تكالیف   )١(مراجعة  
  )ج(

 انتظام 
  نرمین شاكر 
  ساره حمدي 

  احمد فتحي/د
  محمد حراز /د

 )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤

  عمید الكلیة  

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

  
  

  

  

  

األسبوع الفردي( ) شعبة محاسبة( الفرقة الرابعة 

التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  –األسبوع األول 
 

  الفترة 

٢   ٢ – ١١  ١١ – ٨ – 

محاسبة شركات   محاسبة زكاة  محاسبة إداریة متقدمة 

  فایزة عبید هللا /د.أ
  ایھاب عبد السمیع/

  اسماء الصیرفي /د
  سحر سعید/د

شیماء الشحات /د
ساره حمدي /د

الكبرىالقاعة  القاعة الكبرى  القاعة الكبرى 

قضایا اداریة معاصرة  محاسبة إداریة متقدمة   محاسبة زكاة

  اسماء الصیرفي /د
  سحر سعید/د

  فایزة عبید هللا /د.أ
  ایھاب عبد السمیع/د

  

منتدب

٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة 

محاسبة إداریة متقدمة   قضایا اداریة معاصرة  )٢(محاسبة شركات 

  شیماء الشحات /د
  ساره حمدي /د

  

 منتدب
فایزة عبید هللا /د.أ
ایھاب عبد السمیع/د

٦٠١(قاعة  )٦٠١(قاعة  )٦٠١(قاعة 

  )١(مراجعة    )١(محاسبة تكالیف 
قضایا اقتصادیة 

معاصرة

  احمد فتحي/د
  محمد حراز /د

  نرمین شاكر /د
  ساره حمدي /د

السیدة كمال/د
رشا قطب /د

القاعة الكبرى القاعة الكبرى القاعة الكبرى

أسواق ومنظمات مالیة  )١(محاسبة تكالیف   )١(مراجعة  

  نرمین شاكر /د
  ساره حمدي /د

  احمد فتحي/د
  محمد حراز /د

الھاديخالد /د

٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة  )٦٠٢(قاعة 

  أسواق ومنظمات مالیة
قضایا اقتصادیة 

   معاصرة
مراجعة  

  خالد الھادي/د
  السیدة كمال/د

  رشا قطب /د
نرمین شاكر /د
ساره حمدي /د

٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة  )٦٠٤(قاعة 

              إعداد الجداول 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

األسبوع األول (

  البیان  الیوم

ال
ا

نیث
ــــــــ

  ن

محاسبة إداریة متقدمة   المادة

  القائم بالتدریس
أ
/د

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس
د

  المكان 

محاسبة شركات   المادة

  القائم بالتدریس
د

  المكان 

ألربــعـــاء
ا

  

محاسبة تكالیف   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

أسواق ومنظمات مالیة  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

إعداد الجداول 

  

  

 

  

  



  م 

  یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

 العربیةشعبة الدراسة باللغة 

(  

  )الدراسات المالیة والجمركیة

  عمید الكلیة  

  
٨ – ٥  ٥ – ٢  

  قضایا اداریة معاصرة  ادارة التسویق

  

 منتدب
  

 منتدب

 القاعة الكبرى )  ٥٠٣( قاعة 

  اسواق ومنظمات مالیة   قضایا اقتصادیة معاصرة

  السیدة كمال/د
  رشا قطب /د

  خالد الھادي/د

 القاعة الكبرى     القاعة الكبرى

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

    تنمیة اقتصادیة 

   السیدة كمال/د

   )٥٠٢(قاعة 

  فى اإلدارةأسالیب كمیة   

  
  

 علي عبد القادر/د

  )ب  (مدرج   

   عالقات سیاسیة دولیة 

   ایھاب عیاد/د

   )٥٠٢(قاعة 

  الفتــــــــــــــرة
٨ – ٥  ٥ – ٢  

    تنمیة اقتصادیة 

    السیدة كمال/د

   )٥٠٢(قاعة 

  رقابة مالیة 
اقتصادیات خدمات 
  االتصال الفضائیة 

  محمد فتیحھ/د  محمد فتیحھ /د

 )  ٦٠٣( قاعة  )  ٦٠٣( قاعة 

  محاسبة حكومیة   

  
  نرمین شاكر /د
  میادة سلطان /د

  ) ٥٠٢(قاعة   

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة العربیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٢/  ٢٠٢١للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ 

  الفرقة الرابعة شعبة اإلدارة

)شعبة االقتصاد ( الفرقة الرابعة 

الدراسات المالیة والجمركیة شعبة( الفرقة الرابعة 

              إعداد الجداول 

  الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

ادارة التسویق  تحلیل وتصمیم تنظیمي   محاسبة إداریة متقدمة 

  فایزة عبید هللا /د.أ
  ایھاب عبد السمیع/د

  منتدب

قاعة  )  ٥٠٣( قاعة   القاعة الكبرى 

  ادارة اعمال دولیة 
  

  نظم معلومات اداریة 
قضایا اقتصادیة معاصرة

  خالد الھادي/د  علي الكالف/د
د

القاعة الكبرى )  ٥٠٣( قاعة  )  ٥٠٣( قاعة 

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

    اقتصاد اسالمي 

    خالد رحومھ/د  

   )٥٠٢(قاعة 

نظریة اقتصادیة كلیة 
  متقدمة

  تطور الفكر االقتصادي

  ھشام عماره/د.أ  رشا قطب /د  

  )٥٠٢(قاعة   )٥٠٢(قاعة 

  
مبادئ االقتصاد 

  القیاسي 
عالقات سیاسیة دولیة 

  حنان عبد الخالق/د    

  )٥٠٢(قاعة   

الفتــــــــــــــرة
٢ – ١١  ١١ – ٨  

  )١(محاسبة ضریبیة   

  ایھاب عبد السمیع/د    القائم بالتدریس

 )  ٦٠١( قاعة  

  ـــــــــ  اقتصادیات النقل 

    جالل القصاص/د  القائم بالتدریس

   ) ٦٠٣(  قاعة 

اقتصادیات المشروعات 
  العامة 

  )٢(سیاسات مالیة 

  سمیر مرعي /د  سمیر مرعي /د  القائم بالتدریس

  ) ٥٠٢(قاعة   ) ٥٠٢(قاعة 

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

یراعى ان ھناك مواد طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة مدتھا ساعتین لذلك تعتبر الساعة الثالثة فراغ  -  
 
 

  

إعداد الجداول 

  البیان  الیوم

  االثنین
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

األربعاء 
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  االثنین
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان




