
  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  المجموعات
٨ – ٥  

  )١(اللغة االنجلیزیة   )١(مبادئ محاسبة 
)A(  

  انتظام
 انتساب

  دالیا المدبولي 
  دمحم الذھبي 

  سناء الشوبكي /د

 ) أ( مدرج  

    اإلنسانحقوق   )
)B(  

  انتظام
  انتساب

  ماجدة حجاج 
  مصطفي سالم 

  دمحم الحمراوي/د

 ) ب( مدرج  )

  تنظیميسلوك   مقدمة في  األعمال

)A(  
  رحاب عربي /د  وسام محسن  انتظام

 ) أ( مدرج  

  )١(قانون   جزئي
  

)B(  
 سابانت

  رشا قطب
  حنان عبد الخالق 

  احمد ماھر/د

 ) ج ( مدرج  )

  عمید الكلیة    

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  
  األولىالفرقــــــــة 
  

  الفترة

٥ – ٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨  

مبادئ محاسبة   اإلنسانحقوق   )١(ریاضة 

  ماجدة حجاج /د
  مصطفي سالم /

  دمحم الحمراوي/د
دالیا المدبولي /د.م.أ

دمحم الذھبي / د

) أ( مدرج  ) أ( مدرج  ) أ( مدرج 

)١(ریاضة   )١(اللغة االنجلیزیة   )١(مبادئ محاسبة 

  دالیا المدبولي /د.
  دمحم الذھبي / د

  سناء الشوبكي /د
ماجدة حجاج /د.أ
مصطفي سالم /د

) ب( مدرج  ) ب( مدرج  ) ب( مدرج 

مقدمة في  األعمال  )١(قانون   جزئياقتصاد 

  رشا قطب/د
  حنان عبد الخالق 

وسام محسن /د  احمد ماھر/د

) أ( مدرج  ) أ( مدرج  ) أ( مدرج 

جزئياقتصاد   تنظیميسلوك   مقدمة في  األعمال

  رحاب عربي /د  وسام محسن /
رشا قطب/د

حنان عبد الخالق /د

) ج ( مدرج  ) ج ( مدرج  ) ج ( مدرج 

            الجداول  إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
كلیة التجارة                              

جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول
 

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

  البیان  الیوم

حد
األ

  
  

  المادة

  بالتدریسالقائم 
د.أ
/د

  المكان

مبادئ محاسبة   المادة

  القائم بالتدریس
.م.أ

د

مدرج   المكان

س
خمی

ال
  

اقتصاد   المادة

  القائم بالتدریس
حنان عبد الخالق /د

  المكان

مقدمة في  األعمال  المادة

/د  القائم بالتدریس

مدرج   المكان

إعداد



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥  

    نظریة اقتصادیة كلیة
)A(  

 انتظام
  رشا قطب

  حنان عبد الخالق 
  

  )ب ( مدرج 

    نظریة اقتصادیة كلیة  
)B(  

 انتظام
  

  رشا قطب/د
  حنان عبد الخالق /د

 ) ٦٠٢(قاعة   

  )١(مالیة عامة   إدارة انتاج
)C(  

 انتساب
  وسام محسن 

  سمیر مرعي /د
  منتدب

 القاعة الكبرى القاعة الكبرى

  إدارة انتاج  )١(مالیة عامة 
)D(  

 انتساب
  سمیر مرعي 

  منتدب
  وسام محسن /د

 ) ٦٠٣( قاعة  ) ٦٠٣( 

  )٢(اللغة االنجلیزیة   نظم معلومات إداریة
)A(  

  سناء الشوبكي /د  یاسر عبد الغفار انتظام

 ) ج( مدرج  ) ج( مدرج 

    نظم معلومات اداریة  )٢(اللغة االنجلیزیة 
)B(  

 انتظام
  یاسر عبد الغفار/د  سناء الشوبكي 

 ) ٦٠٢(قاعة   ) ٦٠٢(

  )١(محاسبة متوسطة   إحصاء وصفى
)C(  

 انتساب
  ماجدة حجاج 
  مصطفي سالم 

  محمود زعطوط/د

 )أ ( مدرج )أ ( مدرج

  إحصاء وصفى  )١(محاسبة متوسطة 
)D(  

 انتساب
  محمود زعطوط

  ماجدة حجاج /د.أ
  مصطفي سالم /د

 ) ٦٠٣( قاعة  ) ٦٠٣( 

  عمید الكلیة    

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  

  الفــــــــــرقة الثانیة
  الفترة

٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

نظریة اقتصادیة كلیة  )١(مالیة عامة   إدارة انتاج

  وسام محسن /د
  سمیر مرعي /د

  منتدب
رشا قطب/د

حنان عبد الخالق /د
مدرج  )ب ( مدرج   )ب ( مدرج 

  إدارة انتاج  )١(مالیة عامة 

  سمیر مرعي /د
  منتدب

  وسام محسن /د

 ) ٦٠٢(قاعة   ) ٦٠٢(قاعة  

إدارة انتاج    نظریة اقتصادیة كلیة

  رشا قطب/د
  حنان عبد الخالق /د

وسام محسن /د  

القاعة الكبرى   القاعة الكبرى

مالیة عامة   نظریة اقتصادیة كلیة  

  
  رشا قطب/د

  حنان عبد الخالق /د
سمیر مرعي /د

منتدب

( قاعة  ) ٦٠٣( قاعة  

نظم معلومات إداریة  )١(محاسبة متوسطة   إحصاء وصفى

  ماجدة حجاج /د.أ
  مصطفي سالم /د

یاسر عبد الغفار/د  محمود زعطوط/د

مدرج  ) ج( مدرج  ) ج( مدرج 

اللغة االنجلیزیة   إحصاء وصفى  )١(محاسبة متوسطة 

  محمود زعطوط/د
  ماجدة حجاج /د.أ
  مصطفي سالم /د

سناء الشوبكي /د

(قاعة   ) ٦٠٢(قاعة   ) ٦٠٢(قاعة  

إحصاء وصفى  نظم معلومات إداریة  )٢(اللغة االنجلیزیة 

  یاسر عبد الغفار/د  سناء الشوبكي /د
ماجدة حجاج /د.أ
مصطفي سالم /د

مدرج )أ ( مدرج )أ ( مدرج

محاسبة متوسطة   )٢(اللغة االنجلیزیة   معلومات إداریةنظم 

محمود زعطوط/د  سناء الشوبكي /د  یاسر عبد الغفار/د

( قاعة  ) ٦٠٣( قاعة  ) ٦٠٣( 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  -   
 
 

  البیان  الیوم

ت
سب

ال
  

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

نظریة اقتصادیة كلیة  المادة

القائم 
د  بالتدریس
  المكان

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

الثاء
الث

  

  المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

محاسبة متوسطة   المادة

القائم 
  بالتدریس

د

  المكان

اللغة االنجلیزیة   المادة

القائم 
  بالتدریس

  المكان

نظم   المادة

القائم 
  بالتدریس

د

  المكان

إعداد الجداول 



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  عمید الكلیة  

  المجموعات
– ٨ – ٥  ٥  

    أسالیب كمیة فى اإلدارة

)A(  
 انتظام

    رحاب عربي 

    القاعة الكبري

  مبادئ محاسبة تكالیف  نظم ضریبیة
  

)B(  
 انتساب

  احمد سعید 
  احمد حلمي قندیل

  منتدب
  ربیع فتوح /د

 )٦٠٤( قاعة  )٦٠٤( 

  نظم ضریبیة  مبادئ محاسبة تكالیف

)C(  
 انتظام

  ربیع فتوح 
  احمد سعید /د

  احمد حلمي قندیل/د
  منتدب

 )٥٠١( قاعة  )٥٠١( 

  )١(محاسبة شركات 
اقتصادیات النقود 

  والبنوك
)A(  

  سعید ابو الریش  انتظام
  حنان عبد الخالق/د
  ایمان جمال الدین /د

  السیدة كمال /د

  )ج  (مدرج   )ج  (مدرج 

اقتصادیات النقود 
  والبنوك

  )١(محاسبة شركات 
  

)B(  
 انتساب

  حنان عبد الخالق
  ایمان جمال الدین 

  السیدة كمال 
  الریش  سعید ابو/د

 )٥٠٣( قاعة  )٥٠٣( 

انظمة محاسبیة 
  متخصصة

  تمویل وإدارة مالیة

)C(  
  وسام محسن /د  ایھاب عبد السمیع انتظام

 )٥٠٤( قاعة  )٥٠٤( 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  
  

  ) شعبة محاسبة( الفرقة الثالثة 
  
  

              إعداد الجداول 

  

  

  

  الفترة

٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨ –

أسالیب كمیة فى اإلدارة  نظم ضریبیة  مبادئ محاسبة تكالیف

  ربیع فتوح /د
  احمد سعید /د

  احمد حلمي قندیل/د
  منتدب

رحاب عربي /د

القاعة الكبري  القاعة الكبري  القاعة الكبري

نظم ضریبیة    أسالیب كمیة فى اإلدارة

    رحاب عربي /د
احمد سعید /د

احمد حلمي قندیل/د
منتدب

( قاعة   )٦٠٤( قاعة 

مبادئ محاسبة تكالیف  أسالیب كمیة فى اإلدارة  

ربیع فتوح /د  رحاب عربي /د  

( قاعة  )٥٠١( قاعة  

  تمویل وإدارة مالیة
انظمة محاسبیة 

  متخصصة
محاسبة شركات 

سعید ابو الریش /د  ایھاب عبد السمیع/د  وسام محسن /د

مدرج   )ج  (مدرج   )ج  (مدرج 

أنظمة محاسبیة 
  متخصصة

  تمویل وإدارة مالیة
اقتصادیات النقود 

والبنوك

  وسام محسن /د  ایھاب عبد السمیع
حنان عبد الخالق/د
ایمان جمال الدین /د

السیدة كمال /د

( قاعة  )٥٠٣( قاعة  )٥٠٣( قاعة 

  )١(محاسبة شركات 
اقتصادیات النقود 

  والبنوك
انظمة محاسبیة 

متخصصة

  سعید ابو الریش /
  حنان عبد الخالق/د
  ایمان جمال الدین /د

  السیدة كمال /د
ایھاب عبد السمیع/د

( قاعة  )٥٠٤( قاعة  )٥٠٤( 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

ح
األ

ـــــــــــــ
د

  

مبادئ محاسبة تكالیف  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

أسالیب كمیة فى اإلدارة  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

األرب
ــــ

ع
ـــــ

اء
  

تمویل وإدارة مالیة  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة
أنظمة محاسبیة 

ایھاب عبد السمیع/د  القائم بالتدریس

  المكان

محاسبة شركات   المادة

/د  القائم بالتدریس

  المكان



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  

  

  عمید الكلیة  

  الفتــــــــــــــرة

٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  بحوث تسویق  أسالیب كمیة فى اإلدارة

  رحاب عربي/د  رحاب عربي /د

  )  ٦٠٣(  قاعة   القاعة الكبري

  منظمات حكومیة ادارة
اقتصادیات النقود 

  والبنوك

  وسام محسن/د
  حنان عبد الخالق/د
  ایمان جمال الدین /د

  السیدة كمال /د

  )ج  (مدرج   )  ٤٠١(  قاعة 

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

    

    

    

    

    

    

  
اقتصادیات النقود 

  والبنوك

  
  حنان عبد الخالق/د
  ایمان جمال الدین /د

  السیدة كمال /د

  )ج  (مدرج   

  اقتصادیات الصناعة  نظم اقتصادیة مقارنة

  ایمان جمال الدین/د  السیدة كمال/د

  )٦٠٢(قاعة   )٦٠٢(قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  
  

  ) شعبة اإلدارة ( فرقة الثالثةال
  

  ) شعبة االقتصاد ( الفرقة الثالثة

  

              إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

الفتــــــــــــــرة

٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

أسالیب كمیة فى اإلدارة  محاسبة شركات  مبادئ محاسبة تكالیف

  ربیع فتوح/د  ربیع فتوح /د  

  )  ٦٠٤(  قاعة   القاعة الكبري

ادارة    تمویل وإدارة مالیة

    وسام محسن /د  

    )ج  (مدرج 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  إحصاء لالقتصادیین  مبادئ محاسبة تكالیف

  ماجدة حجاج/د.أ  ربیع فتوح/د  القائم بالتدریس

  )  ٥٠٢(  قاعة   القاعة الكبري

    تمویل واستثمار
    وسام محسن/د  القائم بالتدریس

    )٦٠٤(قاعة 

    التاریخ االقتصادي

    حنان عبد الخالق/د  القائم بالتدریس

    )٤٠١(قاعة 

نظم اقتصادیة مقارنة    
      بالتدریس

    

        
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

  الثالثاء
  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  األربعاء

  المادة

القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

بالتدریسالقائم 

  المكان



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  )الدراسات المالیة والجمركیة

  عمید الكلیة  

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

    

    

    

    ادارة المواني والجمارك

  سمیر مرعي /د
  الحیوي ایھ/د

  

    )٦٠٤(قاعة 

  ادارة منظمات حكومیة
اقتصادیات النقود 

  والبنوك

  وسام محسن/د
  حنان عبد الخالق/د
  ایمان جمال الدین /د

  السیدة كمال /د

  )ج  (مدرج   )  ٤٠١(  قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  

  

الدراسات المالیة والجمركیة شعبة( الفرقة الثالثة 

  

              إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  محاسبة شركات  محاسبة تكالیفمبادئ 
  ربیع فتوح/د  ربیع فتوح/د  

  )  ٦٠٤(  قاعة   القاعة الكبري

ادارة المواني والجمارك  )١(نظم ضریبیة   تمویل واستثمار

  وسام محسن/د  
  احمد سعید /د

  منتدب

  )٦٠٤(قاعة   )٦٠٤(قاعة 

ادارة منظمات حكومیة    

      

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

  الثالثاء
  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 

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  المجموعات
 ٨ – ٥  ٥  

قضایا اقتصادیة 
  معاصرة

  اسواق ومنظمات مالیة
)A(  

 انتظام
  ایمان جمال الدین

  السیدة كمال
  وسام محسن /د
  رحاب عربي /د

  )ب(مدرج   )ب(

  قضایا اداریة معاصرة
قضایا اقتصادیة 

    معاصرة
)B(  

 انتساب
  احمد سطوحي

  ایمان جمال الدین/د
  السیدة كمال/د    

 )٥٠٤(قاعة  )٥٠٤

  قضایا اداریة معاصرة  محاسبة إداریة متقدمة
)C(  

 انتظام
  فایزة عبید هللا 

  دمحم حراز 
  احمد سطوحي/د.م.أ

 )٥٠٣(قاعة  )٥٠٣

  )١(مراجعة    محاسبة زكاة
)A(  

 انتظام
  مصطفي القاضي/د  دالیا المدبولي 

  )أ ( مدرج   )أ ( 

    محاسبة زكاة  )١(مراجعة  
)B(  

 انتساب
  دالیا المدبولي /د.م.أ  مصطفي القاضي

 )٤٠٢(قاعة  )٤٠٢

  )٢(محاسبة شركات   )١(محاسبة تكالیف 
)C(  

 انتظام
  فایزة عبید هللا 

  دمحم حراز 
  دمحم الذھبي /د

 )٤٠٣(قاعة  )٤٠٣

  عمید الكلیة  

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  

  

  ) شعبة محاسبة( الفرقة الرابعة 

  

  الفترة

٢  ٢ – ١١  ١١ – ٨ – 

  قضایا اداریة معاصرة  محاسبة إداریة متقدمة
قضایا اقتصادیة 

معاصرة

  فایزة عبید هللا /د.أ
  دمحم حراز /د

  احمد سطوحي/د.م.أ
ایمان جمال الدین/د

السیدة كمال/د

(مدرج   )ب(مدرج   )ب(مدرج 

قضایا اداریة معاصرة  محاسبة إداریة متقدمة  اسواق ومنظمات مالیة

  وسام محسن /د
  رحاب عربي /د

  فایزة عبید هللا /د.أ
  دمحم حراز /د

احمد سطوحي/د.م.أ

٥٠٤(قاعة  )٥٠٤(قاعة  )٥٠٤(قاعة 

قضایا اقتصادیة 
  معاصرة

محاسبة إداریة متقدمة  اسواق ومنظمات مالیة

  ایمان جمال الدین/
  السیدة كمال/د

  وسام محسن /د
  رحاب عربي /د

فایزة عبید هللا /د.أ
دمحم حراز /د

٥٠٣(قاعة  )٥٠٣(قاعة  )٥٠٣(قاعة 

محاسبة زكاة  )٢(محاسبة شركات   )١(محاسبة تكالیف 

  فایزة عبید هللا /د.أ
  دمحم حراز /د

دالیا المدبولي /د.م.أ  دمحم الذھبي /د

( مدرج   )أ ( مدرج   )أ ( مدرج 

مراجعة    )١(محاسبة تكالیف   )٢(محاسبة شركات 

  دمحم الذھبي /د
  فایزة عبید هللا /د.أ

  دمحم حراز /د
مصطفي القاضي/د

٤٠٢(قاعة  )٤٠٢(قاعة  )٤٠٢(قاعة 

محاسبة تكالیف   محاسبة زكاة  )١(مراجعة  

  دالیا المدبولي /د.م.أ  مصطفي القاضي/د
فایزة عبید هللا /د.أ

دمحم حراز /د

٤٠٣(قاعة  )٤٠٣(قاعة  )٤٠٣(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  -   
 
 

  البیان  الیوم

ال
ا

نیث
ـــ

  ن

محاسبة إداریة متقدمة  المادة

  بالتدریسالقائم 
أ

  المكان

اسواق ومنظمات مالیة  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

  القائم بالتدریس
/د

  المكان

ألربــعـــاء
ا

  

محاسبة تكالیف   المادة

  القائم بالتدریس
أ

  المكان

محاسبة شركات   المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  المادة

د  القائم بالتدریس

  المكان

إعداد الجداول 



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

(  

  عمید الكلیة  

  
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  اسواق ومنظمات مالیة  قضایا اقتصادیة معاصرة

  جمال الدین ایمان
  السیدة كمال/د

  وسام محسن/د
  رحاب عربي/د

 )ب(مدرج   )ب(مدرج 

    تحلیل وتصمیم تنظیمي

    رحاب عربي/د

    )  ٥٠١(  قاعة 

    

   

   

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

    أسالیب كمیة فى اإلدارة

    رحاب عربي /د

    القاعة الكبري

    اقتصاد اسالمي

    احمد سعید /د

    )٥٠٢(قاعة 

  تنمیة اقتصادیة  الفكر االقتصاديتطور 

  رشا قطب/د  ایمان جمال الدین/د

  )٥٠٢(قاعة   )٥٠٢(قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  

  الرابعة شعبة اإلدارةالفرقة 

)شعبة االقتصاد ( الفرقة الرابعة 

  

              إعداد الجداول 

  

  

  

  

  

  الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

قضایا اقتصادیة معاصرة  قضایا اداریة معاصرة  محاسبة إداریة متقدمة

  فایزة عبید هللا/د.أ
  دمحم حراز/د

  احمد سطوحي/د
ایمان/د

د

  )ب(مدرج   )ب(مدرج 

تحلیل وتصمیم تنظیمي  ادارة اعمال دولیة  

د  وسام محسن/د  

قاعة   )  ٥٠١(  قاعة   

  نظم معلومات اداریة  ادارة التسویق

  یاسر عبد الغفار/د  احمد سطوحي/د

  )  ٥٠١(  قاعة   )  ٥٠١(  قاعة 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

أسالیب كمیة فى اإلدارة  مبادئ االقتصاد القیاسي  

  حنان عبد الخالق/د    

  )٦٠٣(قاعة   

    عالقات سیاسیة دولیة

      

    )٥٠٢(قاعة 

  
نظریة اقتصادیة كلیة 

  متقدمة
تطور 

  رشا قطب/د    

  )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

  الثالثاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  البیان  الیوم

  األحد
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  الثالثاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان



  م 

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

 االنجلیزیةشعبة الدراسة باللغة 

  )الدراسات المالیة والجمركیة

 عمید الكلیة  

  الفتــــــــــــــرة
٨ –  ٥  ٥ –  ٢  

  محاسبة حكومیة  )١(محاسبة ضریبیة 

 عبد السمیع ایھاب/د دمحم حراز/د

 )  ٥٠٣( قاعة  )  ٥٠٣( قاعة 

  تنمیة اقتصادیة  اقتصادیات النقل

  احمد حلمي قندیل/
  ایھ الحیوي /د

  رشا قطب/د

  )٥٠٢(قاعة  )  ٥٠٣( قاعة 

    
  محاضرات شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیةجدول كلیة التجارة                              

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢للعام الجامعي  جامعة دمنھور                         الفصل الدراسي األول

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

  

  

الدراسات المالیة والجمركیة شعبة( الفرقة الرابعة 

  

              إعداد الجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفتــــــــــــــرة
٢ –  ١١  ١١ –  ٨  

  )٢(سیاسات مالیة 
اقتصادیات المشروعات 

  العامة
محاسبة ضریبیة 

  
  سمیر مرعي /د
 ایھ الحیوي /د

  سمیر مرعي /د
 احمد سعید/د

 )  ٥٠٣( قاعة  )  ٥٠٣( قاعة 

اقتصادیات خدمات 
  االتصال الفضائیة

  رقابة مالیة

  احمد حلمي قندیل/د  
  احمد سعید/د

  احمد حلمي قندیل/د
/د

 )  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  -   
 
 

إعداد الجداول 

  البیان  الیوم

  الثالثاء
  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان

  الخمیس

  المادة

  القائم بالتدریس

  المكان




