
القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

12.00:10.30الثالثاءعبدالمعز سامً/  درياضت بحتت

12.00:10.30االربعاءرجب جمٌلة/  مرياضت بحتت

12.00:10.30االحدعبدالواحد محمد/  د1اقتصاد

12.00:10.30االثنٌنمحمود منى/  م.م1اقتصاد

10.30:09.00السبتشعبان خالد/  د1يبادىء يحاسبت 

10.30:09.00االحدرفعت رٌهام/  م1يبادىء يحاسبت 

01.30:12.00االحدصالح مدحت/  ديبادىء انتنظيى واالدارة

01.30:12.00الثالثاءصالح مدحت/  ديبادىء انتنظيى واالدارة

01.30:12.00السبتعرفة حمدي/  دعهوو سهوكيت

01.30:12.00االحدعرفة حمدي/  دعهوو سهوكيت

12.00:10.30االثنٌنحامد تامر/  د1نغت اوربيت 

12.00:10.30الثالثاءحامد تامر/  د1نغت اوربيت 

10.30:09.00االحدشعبان خالد/  د2يبادىء انًحاسبو 

10.30:09.00السبتهنون امانً/  م2يبادىء انًحاسبو 

12.00:10.30السبتغانم محمد/  داقتصادياث انًوارد وانتطور

12.00:10.30االثنٌنغانم محمد/  داقتصادياث انًوارد وانتطور

1.30:12.00السبتصالح مدحت/  دإدارة عايت

1.30:12.00االثنٌنطه انتصار/  م.مإدارة عايت

01.30:12.00االثنٌنعبدالواحد محمد/  د2أقتصاد

01.30:12.00االربعاءمحمود منى/  م.م2أقتصاد

10.30:09.00الثالثاءادوارد نشأت/  ديبادىء قانوٌ

10.30:09.00االربعاءادوارد نشأت/  ديبادىء قانوٌ

10.30:09.00االثنٌنحامد تامر/  د(2)نغت اوروبيت 

10.30:09.00الثالثاءحامد تامر/  د(2)نغت اوروبيت 

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( ادارة االولى ) للفرقة
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ا
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ً
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ا

التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

01.30:12.00السبترضوان حسن/  د(1) يحاسبت يتوسطت 

01.30:12.00االثنٌنمحمود مصطفى/  م(1) يحاسبت يتوسطت 

01.30:12.00االحدعزب صالح/  دادارة انتاج

01.30:12.00الثالثاءالحراٌري محمد/  مادارة انتاج

12.00:10.30االحدصالح مدحت/  دانتسويق

12.00:10.30الثالثاءصالح مدحت/  دانتسويق

01.30:12.00الثالثاءعبدالمعز سامً/  درياضياث انًال واالستثًار

01.30:12.00االربعاءرجب جمٌلة/  مرياضياث انًال واالستثًار

03.00:01.30االحدعبدالواحد محمد/  دتحهيم اقتصادى

03.00:01.30الثالثاءعبدالواحد محمد/  دتحهيم اقتصادى

12.00:10.30االثنٌنحامد تامر/  د3نغت اوربيت

12.00:10.30الثالثاءحامد تامر/  د3نغت اوربيت

11.00:9.30االثنٌنعبدالمعز سامً/  ديقذيو في انطرق االحصائيو

11.00:9.30الثالثاءرجب جمٌلة/  ميقذيو في انطرق االحصائيو

12.00:10.30االثنٌنعبدالواحد محمد/  داقتصادياث اننقود وانبنوك

12.00:10.30االربعاءعبدالواحد محمد/  داقتصادياث اننقود وانبنوك

10.30:09.00االحدرضوان حسن/  د(2)يحاسبو يتوسطو 

10.30:09.00الثالثاءمحمود مصطفى/  م(2)يحاسبو يتوسطو 

10.30:09.00السبتعزب صالح/  دادارة انًواد

10.30:09.00االثنٌنالحراٌري محمد/  مادارة انًواد

12.00:10.30االثنٌنادوارد نشأت/  دقانوٌ تجارى

12.00:10.30االربعاءادوارد نشأت/  دقانوٌ تجارى

10.30:09.00االحدحامد تامر/  د(4)نغت اوروبيو

10.30:09.00الثالثاءحامد تامر/  د(4)نغت اوروبيو

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( ادارة الثانٌة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

12.00:10.30السبترضوان حسن/  ديحاسبت حكوييت

12.00:10.30االحدمحمود امانً/  ميحاسبت حكوييت

12.00:10.30الثالثاءغانم محمد/  داقتصاد دوني

12.00:10.30االربعاءمحمود منى/  م.ماقتصاد دوني

12.00:10.30االحدعزب صالح/  دادارة انًوارد انبشريت

12.00:10.30االربعاءعزب صالح/  دادارة انًوارد انبشريت

12.00:10.30االحدعبداللطٌف ابراهٌم/  م.متطبيقاث انحاسب االني

12.00:10.30الثالثاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.متطبيقاث انحاسب االني

12.00:10.30السبتشعبان خالد/  داصول انتكانيف

12.00:10.30االحدرفعت رٌهام/  ماصول انتكانيف

12.00:10.30االثنٌنمحمود منى/  م.مEدراساث اقتصاديت

12.00:10.30االربعاءمحمود منى/  م.مEدراساث اقتصاديت

12.00:10.30الثالثاءصالح مدحت/  داالداره انًانيو

12.00:10.30االربعاءالحراٌري محمد/  ماالداره انًانيو

01.30:12.00االحدرضوان حسن/  داصول انًراجعو

01.30:12.00االثنٌنهنون امانً/  ماصول انًراجعو

12.00:10.30السبتبكر حسٌنً/  ديحاسبو اداريو

12.00:10.30الثالثاءرفعت رٌهام/  ميحاسبو اداريو

11.00:9.30الثالثاءعبدالمعز سامً/  داالحصاء انتطبيقي

11.00:9.30االربعاءرجب جمٌلة/  ماالحصاء انتطبيقي

12.00:10.30االحدعبدالواحد محمد/  دانًانيو انعايو وانضرائب

12.00:10.30االثنٌنعبدالواحد محمد/  دانًانيو انعايو وانضرائب

1.00:11.30االثنٌنعبدالمعز سامً/  د احصاءEدراساث تجاريو

1.00:11.30الثالثاءسعٌد احمد/  م.م احصاءEدراساث تجاريو

01.30:12.00الثالثاءادوارد نشأت/  دحقوق االنساٌ

01.30:12.00االربعاءادوارد نشأت/  دحقوق االنساٌ

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( ادارة الثالثة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

10.30:09.00االحدصالح مدحت/  داالسواق وانًؤسساث انًانيت

01.30:12.00السبتزٌدان احمد/  دنظى يعهوياث يحاسبيت

10.30:09.00السبترضوان حسن/  ديحاسبت انًؤسساث انًانيت

10.30:09.00الثالثاءغانم محمد/  دتنًيت اقتصاديت

01.30:12.00االثنٌنعبدالمعز سامً/  داحصاء يتقذو

12.00:10.30السبتزٌدان احمد/  ددراساث تجاريت بهغت اوربيت يحاسبيت

01.30:12.00االحدشعبان خالد/  ديحاسبت تكانيف يتقذيو

03.00:01.30االحدرضوان حسن/  ديحاسبت ضريبيو

1.30:12.00السبتزٌدان احمد/  ديراجعو يتقذيو

يشكالث يحاسبيو يعاصره وبحوث 

انعًهياث
12.00:10.30االحدرضوان حسن/  د

12.00:10.30االثنٌنغانم محمد/  داقتصاد تطبيقي

03.00:01.30السبتالشبراوي رٌهام/  دEدراساث إداريت 

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( محاسبة الرابعة ) للفرقة
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ا
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ا
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ا

التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

10.30:09.00االحدصالح مدحت/  داالسواق وانًؤسساث انًانيت

12.00:10.30الثالثاءصالح مدحت/  داتصاالث تسويقيت

12.00:10.30السبتصالح مدحت/  دادارة اعًال دونيت

01.30:12.00االثنٌنعبدالمعز سامً/  داحصاء يتقذو

10.30:09.00الثالثاءغانم محمد/  دتنًيت اقتصاديت

12.00:10.30السبتزٌدان احمد/  ددراساث تجاريت بهغت اوربيت يحاسبيت

01.30:12.00االربعاءصالح مدحت/  داستثًار االوراق انًانيت

12.00:10.30السبتصالح مدحت/  دتخطيط ورقابت االنتاج

10.30:09.00السبتاحمد ٌسرٌة/  دانبحوث انتسويقيت

12.00:10.30االحدرضوان حسن/  ديشكالث يحاسبيت يعاصرة

12.00:10.30االثنٌنغانم محمد/  داقتصاد تطبيقي

03.00:01.30السبتالشبراوي رٌهام/  دEدراساث إداريت 

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( اعمال ادارة الرابعة ) للفرقة

صل
لف
ا

 
ً
س
را
لد
ا

 
ول

ال
ا

صل
لف
ا

 
ً
س
را
لد
ا

 
ً
ان
لث
ا

التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ


