
0200/ 0202 اولماجستري مهني ادارة مستىي اول فصل جدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 انخسوٌك إدارة أ يذرس

 أ.د انخواص
 انخُظًًٍ انسهون

 أ.د عالء
 انجًعه  ......................

(22/10/2021) 
1 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(23/10/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(29/10/2021) 

2 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 نسبج ا
(30/10/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(5/11/2021) 

3 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(6/11/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ نانسهو
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(12/11/2021) 

4 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(13/11/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(19/11/2021) 

5 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(20/11/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(26/11/2021) 

6 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 . سمٌرةد

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(27/11/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(3/12/2021) 

7 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(4/12/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(10/12/2021) 

8 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(11/12/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(17/12/2021) 

9 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(18/12/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(24/12/2021) 

10 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(25/12/2021) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(31/12/2021) 

11 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 سها د.

 انسبج 
(1/1/2022) 

 انخسوٌك إدارة أ يذرس
 أ.د انخواص

 انخُظًًٍ انسهون
 أ.د عالء

 انجًعه  ......................
(14/1/2022) 

12 

 الشركات تموٌل ...................... مدرج أ
 د. سمٌرة

 العمٌات إدارة
 د. سها

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9ٌ انًحاضرة االونً يٍ يحاضراث ٌوو انجًعه حكو يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                                                وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                           انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    



0200/ 0202 ثانياجستري مهني ادارة مستىي اول فصل مجدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(23/10/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(30/10/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(6/11/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(13/11/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة ةاإلدار ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(20/11/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 يذرس ب
 

 ٌةاإلستراتٌج اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(27/11/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 ابو النور د. ابراهٌم

 انسبج 
(4/12/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 سبج ان
(11/12/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(18/12/2021) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(25/12/2021) 

 س بيذر
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(1/1/2022) 

 يذرس ب
 

 ًشروعاثنه اإلداري االلخظاد

 د. احًذ فاروق
 معلومات نظم

 د. احمد فاروق
 محاسبة ادارٌة
 أ.د  الجبالً

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 يذرس ب
 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة ...................... ......................
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ يحاضراث ٌوو انجًعه  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                                                   وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                        انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 )أ( اولفصل  ثانيماجستري مهني ادارة مستىي اث جدول حماضر  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان

 انعهًى انبحذ طرق  يذرس "س"
 أ.د احًذ عبذ انوهاب

 انجًعه  ................
(22/10/2021) 

1 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت ًواردان إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(23/10/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(29/10/2021) 
2 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ غٍروانخ انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(30/10/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(5/11/2021) 
3 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(6/11/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(12/11/2021) 
4 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(13/11/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(19/11/2021) 
5 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(20/11/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 انوهاب أ.د احًذ عبذ
 انجًعه  ................

(26/11/2021) 
6 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(27/11/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(3/12/2021) 
7 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(4/12/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(10/12/2021) 
8 

 ظٌمالتن نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(11/12/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(17/12/2021) 
9 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 تانبشرٌ انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(18/12/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(24/12/2021) 
10 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 ًانخُظًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(25/12/2021) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(31/12/2021) 
11 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(1/1/2022) 
 انعهًى انبحذ طرق ................ يذرس "س"

 أ.د احًذ عبذ انوهاب
 انجًعه  ................

(14/1/2022) 
12 

 التنظٌم نظرٌة يذرس "س"
 د. سمٌرة

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د عظًج

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر

 د. حسٍ عٍذ
 انسبج 

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9انًحاضرة االونً يٍ  يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                                               وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                            انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    



0200/ 0202 اول )ب(فصل  ثانيجستري مهني ادارة مستىي ماجدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان

 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"
 أ.د عالء& أ.د ابوبكر

 التنظٌم نظرٌة
 د. احمد حسٌن

 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 عه انجً

(22/10/2021) 
1 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(23/10/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د انخواص أ.د احًذ عبذ انوهاب &
 انجًعه 

(29/10/2021) 
2 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(30/10/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 حًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواصأ.د ا
 انجًعه 

(5/11/2021) 
3 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(6/11/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى ذانبح طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(12/11/2021) 
4 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(13/11/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة
 مد حسٌند. اح

 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(19/11/2021) 
5 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج ................... .....................

 (20/11/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم ٌةنظر

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(26/11/2021) 
6 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(27/11/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 & أ.د ابوبكرأ.د عالء
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(4/12/2021) 
 بشرٌتان انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(11/12/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(17/12/2021) 
9 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(18/12/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(24/12/2021) 
10 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(25/12/2021) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(31/12/2021) 
11 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(1/1/2022) 
 انبشرٌت انًوارد إدارة يذرس "د"

 أ.د عالء& أ.د ابوبكر
 التنظٌم نظرٌة

 د. احمد حسٌن
 انعهًى انبحذ طرق

 أ.د احًذ عبذ انوهاب & أ.د انخواص
 انجًعه 

(14/1/2022) 
12 

 انخُظًًٍ وانخغٍر انخطوٌر يذرس "د"

 د. ابراهيم & د. عصمت
 انسبج  ................... .....................

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  ادًًٌ   انًُسك االك       

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 ثانيفصل  ثانيماجستري مهني ادارة مستىي جدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 انذور

 ()بانخايس 

 انخخظضفى  وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(23/10/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 يٍرفج د.
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(29/10/2021) 
2 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(30/10/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس روعيش

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(5/11/2021) 
3 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(6/11/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(12/11/2021) 
4 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(13/11/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 ظطفًد. احًذ ي
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(19/11/2021) 
5 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(20/11/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس عيشرو

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(26/11/2021) 
6 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(27/11/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(4/12/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 ُوسًد. حايذ انس
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(11/12/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 عه انجً

(17/12/2021) 
9 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(18/12/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(24/12/2021) 
10 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(25/12/2021) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(31/12/2021) 
11 

 يذرس
 " أ " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(1/1/2022) 
 انذور

 ()بانخايس 

 فى انخخظض وسًٍُار ولراءاث عًهٍت حاالث

 د. يٍرفج
 انخخرس يشروع

 د. احًذ يظطفً
 انخخرس يشروع

 د. حايذ انسُوسً
 انجًعه 

(14/1/2022) 
12 

 يذرس
 أ " " 

 انًاجسخٍر نرسانت بحذ يشروع

 د. يحًود بذوي
 انسبج  ............. .............

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3ى انزانزت يٍ ر 3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                      د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                              

 



0200/ 0202 اولمهني ادارة مستىي اول فصل  دكتىراةجدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 انذور

 )أ( ايسانخ

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 الستثماروا التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(23/10/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(29/10/2021) 
2 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال رةإدا فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(30/10/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(5/11/2021) 
3 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(6/11/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 يأ.د ابو بكر فكر
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
انجًعه 

(12/11/2021) 
4 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(13/11/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت اساثدر

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(19/11/2021) 
5 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
انسبج 

(20/11/2021) 
 رانذو

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(26/11/2021) 
6 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار ٌلالتمو فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(27/11/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج

 (4/12/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(11/12/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 ر فكريأ.د ابو بك
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(17/12/2021) 
9 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(18/12/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 ٍهىد. ن     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(24/12/2021) 
10 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
انسبج 

(25/12/2021) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(31/12/2021) 
11 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى معاصرة مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(1/1/2022) 
 انذور

 انخايس )أ(

 فى يخمذيت دراساث

 د. نٍهى     انخسوٌك
 انبشرٌت انًوارد إدارة فى يخمذيت دراساث

 أ.د ابو بكر فكري
 انخُظٍى فى يخمذيت دراساث

 أ.د عالء
 انجًعه 

(14/1/2022) 
12 

يذرس 
 "د"

 الدولٌة األعمال إدارة فى اصرةمع مشاكل ...............

 د. سها
 واالستثمار التموٌل فى متقدمة دراسات

 د. محمد صالح
 انسبج 

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12ٍت يٍ رى انزاَ 12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                               انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                             د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                     

 



0200/ 0202 ثانيمهني ادارة مستىي اول فصل  جدول حماضراث دكتىراة  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان

 (1اعة )ق

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(23/10/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   جواإلنتا

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(30/10/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(6/11/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د حسٌند. احم   واإلنتاج

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(13/11/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي لبشرٌةا

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(20/11/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 نجًعه ا
(26/11/2021) 

6 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(27/11/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 محمود بدوي د. البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(4/12/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(11/12/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى ٌةاإلستراتٌج اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 ويد. محمود بد البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(18/12/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(25/12/2021) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  لتسوٌقا

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 (1قاعة )

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

سالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة اال

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(1/1/2022) 

 (1قاعة )

 (3الدور )

 فى اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 أ.د احمد عبد الوهاب  التسوٌق

 العملٌات إدارة فى متقدمة دراسات .....................

 د. احمد حسٌن   واإلنتاج

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (1ة )قاع

 (3الدور )

مشكالت معاصرة فً التموٌل 

 د. خالد عبد القادرالدولً  

 الموارد إدارة فى عملٌة مشاكل

 د. محمود بدوي البشرٌة

االسالٌب الكمٌة المتقدمة فً ادارة 

 د. خالد عبد القادراالعمال  

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                          وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                                 انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 اولفصل  ثانيىي مهني ادارة مست جدول حماضراث دكتىراة  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

قاعة 
 الشهداء

 ظغٍرةان انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(23/10/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث ىوحمٍٍ إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(30/10/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(6/11/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

قاعة 
 داءالشه

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(13/11/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(20/11/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 ه انجًع
(26/11/2021) 

6 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(27/11/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً

 عز الدٌند. 
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج

 (4/12/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 وٌق دولًتس

 د. عز الدٌن
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(11/12/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(18/12/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 اقتصاد تحلٌلً
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(25/12/2021) 
قاعة 
 الشهداء

 تحلٌلًاقتصاد 
 

 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(1/1/2022) 
قاعة 

 شهداءال
 اقتصاد تحلٌلً

 
 يخُوعت حسوٌمٍت يشكالث

 أ.د انخواص
 تسوٌق دولً
 د. عز الدٌن

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

قاعة 
 الشهداء

 انظغٍرة انًشروعاث وحمٍٍى إدارة ..........

 وانًخوسطت    د. احًذ يحًود
 انًُشآث فى انًانٍت اإلدارة َظرٌت

 انًانٍت          د. عظًج
 انسبج 

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 ثانيفصل  ثانيمهني ادارة مستىي  جدول حماضراث دكتىراة  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(23/10/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 تخرجال مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(30/10/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج عمشرو
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(6/11/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج روعمش
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(13/11/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 ًد. حايذ انسُوس

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(20/11/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 سُوسًد. حايذ ان

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(27/11/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 ذ انسُوسًد. حاي

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(4/12/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 ايذ انسُوسًد. ح

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(11/12/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(18/12/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 خرسانخ يشروع
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(25/12/2021) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس عيشرو
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(1/1/2022) 
 (2لاعت )
 (3انذور )

 انخخرس يشروع
 د. احًذ يظطفً

 انخخرس شروعي
 د. حايذ انسُوسً

 التخرج مشروع
 أ.د ابو بكر فكري

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (1لاعت )
 )االرضً(

 انًال وأسواق انبورطاث إدارة ................

 د. يحًذ طانح
 انًانٍت األطول حمٍٍى

 د. عال هاشى
 انسبج 

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9الونً يٍ يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة ا يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                                    وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                       انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 اولدارة فصل مهني ا جدول حماضراث دبلىم  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 احمد محمود د.

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(23/10/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 دد. احمد محمو

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(30/10/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 تنظٌمًال السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(6/11/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 براهٌم ابو النورد. ا

 انسبج  ..............
(13/11/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 النور د. ابراهٌم ابو

 انسبج  ..............
(20/11/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(27/11/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(4/12/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(11/12/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(18/12/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(25/12/2021) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(1/1/2022) 

 (3لاعت )
 (3انذور )

 محاسبة ادارٌة
 أ.د سوسن

 انًعهوياث حكُونوجٍا
 د. يٍرفج

 االحصاء في االدارة
 أ.د نادي & أ.د عيد

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 يذرس
 ب

 اإلدارة فى دراسات
 د. احمد محمود

 التنظٌمً السلوك
 د. ابراهٌم ابو النور

 انسبج  ..............
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ يحاضراث ٌوو انجًعه  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                                                   وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                        انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 ثانيمهني ادارة فصل  اث دبلىمجدول حماضر  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة انًكاٌ
 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(22/10/2021) 

1 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(23/10/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 (1لاعت )
 (2ذور )ان

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(30/10/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 (1لاعت )
 (2) انذور

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(6/11/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(13/11/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(20/11/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة دارةاإل
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(27/11/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة رةاإلدا
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(4/12/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(11/12/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 مالٌةال اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(18/12/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 الٌةالم اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(25/12/2021) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 لٌةالما اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(1/1/2022) 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 واإلنتاج ٌاتلالعم إدارة
 د. ندى شعبان

 اإلسخراحٍجٍت اإلدارة
 د. نٍهى

 حسوٌك إدارة
 د. احًذ فاروق

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (1لاعت )
 (2انذور )

 المالٌة اإلدارة
 د. عال هاشى

 انبشرٌت انًوارد إدارة
 د. حسن عيد

 انسبج  ................
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :
    6 -3 رى انزانزت يٍ 3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             عاطف يحًذ احًذ               أ.د/  د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 اولمستىي اول فصل  حماسبتماجستري مهني جدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(22/10/2021) 
1 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(23/10/2021) 

 (5اعت )ل
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(29/10/2021) 
2 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 ج انسب
(30/10/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(5/11/2021) 
3 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة

 د كوثر االبجًأ.
 انسبج 

(6/11/2021) 
 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(12/11/2021) 
4 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(13/11/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(19/11/2021) 
5 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 كالٌفدراسات متقدمة فً الت
 أ.د فؤاد خلٌل

 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(20/11/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(26/11/2021) 
6 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 راسات متقدمة فً التكالٌفد

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(27/11/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(3/12/2021) 
7 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 رٌةدراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدا

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(4/12/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(10/12/2021) 
8 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 عة الداخلٌة واالدارٌةدراسات فً المراج

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(11/12/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(17/12/2021) 
9 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(18/12/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه  .……………

(24/12/2021) 
10 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(25/12/2021) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 نجًعه ا .……………

(31/12/2021) 
11 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(1/1/2022) 

 (5لاعت )
 (3انذور )

 (1مناهج اسلٌب البحث العلمً ) .……………

 بد الفتاحأ.د عبد الرحمن ع
 انجًعه  .……………

(14/1/2022) 
12 

 (2لاعت )
 (3انذور )

 دراسات فً المراجعة الداخلٌة واالدارٌة

 أ.د بدر نبٌه
 دراسات متقدمة فً التكالٌف

 أ.د فؤاد خلٌل
 نظرٌة المحاسبة
 أ.د كوثر االبجً

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 عًٍذ انكهٍت                                           وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                                انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 ثانيستىي اول فصل م حماسبتماجستري مهني جدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة انًكاٌ
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(23/10/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 نجًعه ا

(29/10/2021) 
2 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(30/10/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 د الرحمن عبد الفتاحأ.د عب
 انجًعه 

(5/11/2021) 
3 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(6/11/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2ث العلمً )مناهج اسالٌب البح

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(12/11/2021) 
4 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(13/11/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 فٌظأ.د ابراهٌم عبد الح

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(19/11/2021) 
5 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(20/11/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 ةدراسات فً المراجعة الخارجٌ .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(26/11/2021) 
6 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(27/11/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 ت فً المراجعة الخارجٌةدراسا .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(4/12/2021) 
 (2لاعت )

 (2ور )انذ
 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(11/12/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(17/12/2021) 
9 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 االبجًأ.د كوثر 
 انسبج  

(18/12/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(24/12/2021) 
10 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 أ.د نجاتً
 ٌم المشروعاتدراسات الجدوي وتقٌ

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(25/12/2021) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(31/12/2021) 
11 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 محاسبة ادارٌة متقدمة

 اتًأ.د نج
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(1/1/2022) 
 (2لاعت )
 (2انذور )

 دراسات فً المراجعة الخارجٌة .……………
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 (2مناهج اسالٌب البحث العلمً )

 أ.د عبد الرحمن عبد الفتاح
 انجًعه 

(14/1/2022) 
12 

 (2لاعت )
 (2انذور )

 دارٌة متقدمةمحاسبة ا

 أ.د نجاتً
 دراسات الجدوي وتقٌٌم المشروعات

 أ.د كوثر االبجً
 انسبج  

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3نزانزت يٍ رى ا 3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                   د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                 

 



0200/ 0202 اولفصل  ثانيمستىي  حماسبتماجستري مهني جدول حماضراث   
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (6لاعت )

 (3نذور )ا
 مشاكل عملٌة فً المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 ادارة استراتٌجٌة

 د. عز الدٌن
 المراجعة وتقٌٌم المخاطر

 أ.د محمد عبد هللا
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(23/10/2021) 
 (6)لاعت 

 (3انذور )
 مشاكل عملٌة فً المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 ادارة استراتٌجٌة

 د. عز الدٌن
 المراجعة وتقٌٌم المخاطر

 أ.د محمد عبد هللا
 انجًعه 

(29/10/2021) 
2 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(30/10/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(6/11/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(13/11/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
انسبج  ………………

(20/11/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(27/11/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 سبج ان ………………

(4/12/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(11/12/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(18/12/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 نبٌه أ.د بدر
انسبج  ………………

(25/12/2021) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 د بدر نبٌهأ.
 انسبج  ………………

(1/1/2022) 
 (6لاعت )
 (3انذور )

 مشاكل عملٌة فً المراجعة
 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ

 ادارة استراتٌجٌة
 د. عز الدٌن

 المراجعة وتقٌٌم المخاطر
 أ.د محمد عبد هللا

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (3لاعت )
 االرضً

 اسالٌب التحلٌل المالً واستخداماتها .……………

 أ.د بدر نبٌه
 انسبج  ………………

(15/1/2022) 
 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :

    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                                  انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 اولفصل  حماسبتمهني  جدول حماضراث دبلىم  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (1لاعت )

 االرضً
 محاسبة ادارٌة ……………

 أ.د سوسن
 دراسات فً المراجعة

 لناصرأ.د عبد ا
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(23/10/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(29/10/2021) 

2 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(30/10/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(5/11/2021) 

3 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(6/11/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(12/11/2021) 

4 

 (2لاعت )
 ًاالرض

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(13/11/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(19/11/2021) 

5 

 (2لاعت )
 االرضً

 سبة المالٌةدراسات المحا
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(20/11/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(26/11/2021) 

6 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 د عاطف محمدأ.

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(27/11/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(3/12/2021) 

7 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً ساتدرا
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج
 (4/12/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(10/12/2021) 

8 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(11/12/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(17/12/2021) 

9 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 معلومات محاسبٌة نظم
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(18/12/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(24/12/2021) 

10 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 بٌةنظم معلومات محاس
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(25/12/2021) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(31/12/2021) 

11 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 خلٌلأ.د فؤاد 

 انسبج 
(1/1/2022) 

 (1لاعت )
 االرضً

 محاسبة ادارٌة ……………
 أ.د سوسن

 دراسات فً المراجعة
 أ.د عبد الناصر

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (2لاعت )
 االرضً

 دراسات المحاسبة المالٌة
 أ.د عاطف محمد

 التكالٌف فً دراسات
 نجاتً د.أ

 نظم معلومات محاسبٌة
 أ.د فؤاد خلٌل

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ 

 

 انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                   وكٍم                                انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 



0200/ 0202 ثانيفصل  حماسبتمهني  جدول حماضراث دبلىم  
 االسبوع الٌوم المحاضرة االولً المحاضرة الثانٌة المحاضرة الثالثة المكان
 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 .د ابراهٌم عبد الحفٌظأ
 انجًعه 

(22/10/2021) 
1 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(23/10/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 ناصرأ.د عبد ال
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(29/10/2021) 
2 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(30/10/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 اسب الضرٌبًالفحص والتح

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(5/11/2021) 
3 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(6/11/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 اطف محمدأ.د ع

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(12/11/2021) 
4 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(13/11/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(19/11/2021) 
5 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(20/11/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(26/11/2021) 
6 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 عٌدس اسامة د.أ

 انسبج 
(27/11/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(3/12/2021) 
7 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة ٌةمحاسب مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(4/12/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(10/12/2021) 
8 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد سامةا د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(11/12/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(17/12/2021) 
9 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(18/12/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(24/12/2021) 
10 

 (3لاعت )
 (2)انذور 

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(25/12/2021) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة

 أ.د ابراهٌم عبد الحفٌظ
 انجًعه 

(31/12/2021) 
11 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(1/1/2022) 

 (4لاعت )
 (3انذور )

 معاٌٌر المحاسبة
 أ.د عاطف محمد

 الفحص والتحاسب الضرٌبً

 أ.د عبد الناصر
 معاٌٌر المراجعة
 فٌظأ.د ابراهٌم عبد الح

 انجًعه 
(14/1/2022) 

12 

 (3لاعت )
 (2انذور )

 المحاسبٌة النظم وتصمٌم تحلٌل .……………
 سعٌد اسامة د.أ

 معاصرة محاسبٌة مشاكل
 سعٌد اسامة د.أ

 انسبج 
(15/1/2022) 

 7-4رى انزانزت يٍ  4-1رى انزاٍَت يٍ  12-9يحاضراث ٌوو انجًعه حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يالحظاث :
    6 -3رى انزانزت يٍ  3-12رى انزاٍَت يٍ  12-9ٌوو انسبج حكوٌ انًحاضرة االونً يٍ  يحاضراث

 

       وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍا وانبحود                                                         عًٍذ انكهٍت                                            انًُسك االكادًًٌ          

 أ.د/ اسايت سعٍذ عبذ انظادق                                             أ.د/ عاطف يحًذ احًذ                د. خانذ عبذ انمادر يحًذ                                    

 


