
QF - ED 13

: المبنى: القاعهالرابعة: الفرقه

المحاضره

اليوم
9.00
9.45

9.45
10.30

10.30
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
1.30

1.30
2.15

2.15
3.00

3.00
3.45

3.45
4.30

السبت

732قاعة 

االحد

512قاعة 

االثنين

الثالثاء

534قاعة 

االربعاء

الخميس

وكيل المعهد

أحمد جادهللا/ د.م.أ

الخامسة

دراسات جدوى
محمد عبدالواحد/ د

إقتصاد تطبيقي
محمد نصر الهمشري/ د

االتصاالت التسويقية
هدى سليمان/ د

إدارة االعمال الدولية
يسرية أحمد/ د

تطبيقي إحصاء متقدم
أميرة إبراهيم/ م

معهد العبور العالى

BUSإدارة أعمال
الرابعة إدارة

2018الئحة 

لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي األول

  2023 / 2022العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم

إدارة أعمال:    الشعبه

الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

إعداد

أحمد ماهر/ م

إدارة شئون التعليم 

ياسر رفاعي/ أ- إيهاب جمال الدين / م.م

تطبيقي إقتصاد تطبيقي 
 بالتبادل 2مج&1مج

يارا إبراهيم/ م

تطبيقي دراسات جدوى
يارا إبراهيم/ م

االحصاء المتقدم
أحمد السعيد عبدالحميد/ د

دراسات تجارية باللغة 
(محاسبة)األوروبية 

أحمد زيدان/ د

القائم بأعمال عميد المعهد

نشأت إدوارد/ د.أ

تطبيقي دراسات تجارية باللغة 
والء هشام/ م (محاسبة)األوروبية 

تطبيقي إدراة األعمال الدولية
مصطفى عبدالخالق/ م

تطبيقي دراسات تجارية باللغة 
والء هشام/م (محاسبة)األوروبية 



QF - ED 13

: المبنى: القاعهالرابعة: الفرقه

المحاضره

اليوم
9.00
9.45

9.45
10.30

10.30
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
1.30

1.30
2.15

2.15
3.00

3.00
3.45

3.45
4.30

السبت

733قاعة 

االحد

733قاعة 

االثنين

232قاعة 

الثالثاء

االربعاء

الخميس

إعداد

أحمد ماهر/ م

إدارة شئون التعليم 

ياسر رفاعي/ أ- إيهاب جمال الدين / م.م

وكيل المعهد

أحمد جادهللا/ د.م.أ

القائم بأعمال عميد المعهد

نشأت إدوارد/ د.أ

الرابعة محاسبة
2018الئحة 

لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

  2023 / 2022العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم

إقتصاد تطبيقي
وائل عبدالحميد/ د

الفصل الدراسي األول

الخامسة

تطبيقي دراسات تجارية باللغة األوروبية 

والء هشام/م (محاسبة)

الرابعة

معهد العبور العالى

ACCمحاسبة

محاسبة المؤسسات المالية
حسن رضوان/ د

تطبيقي محاسبة المؤسسات 
المالية 

إسراء صالح/ م
تطبيقي نظم معلومات محاسبية 

تطبيقي دراسات تجارية باللغة 
والء هشام/ م (محاسبة)األوروبية 

دراسات تجارية باللغة األوروبية 
(محاسبة)

هيثم البسيوني/ د

دراسات جدوى
محمد عبدالواحد/ د

إحصاء متقدم
أحمد السعيد عبدالحميد/ د

نظم معلومات محاسبية
هيثم البسيوني/د& حسن رضوان / د

تطبيقي إحصاء متقدم
ايه المسلمي/ م

تطبيقي إقتصاد تطبيقي 
 بالتبادل 2مج&1مج

يارا إبراهيم/ م

محاسبة:  الشعبه

الثالثةالثانيةاألولى
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: المبنىOnlineنظام الدراسةالرابعة: الفرقه

المحاضره

اليوم
9.00
9.45

9.45
10.30

10.30
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
1.30

1.30
2.15

2.15
3.00

3.00
3.45

3.45
4.30

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

االتصاالت التسويقية
هدى سليمان/ د

إدارة االعمال الدولية
محمود محمد علي/د& يسرية أحمد / د

اإلحصاء المتقدم
دينا عزت/ د

إدارة شئون التعليم 

ياسر رفاعي/ أ- إيهاب جمال الدين / م.م

وكيل المعهد

أحمد جادهللا/ د.م.أ

إعداد

أحمد ماهر/ م

القائم بأعمال عميد المعهد

نشأت إدوارد/ د.أ

  2023 / 2022العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم

إدارة أعمال:    الشعبه

معهد العبور العالى

تنمية إقتصادية
محمد مشهور/ د

االسواق والمؤسسات المالية
محمد صيام/ د

(محاسبة)دراسات تجارية باللغة األوروبية 
هيثم البسيوني/ د

الخامسةالرابعةالثالثةالثانية

BUSإدارة أعمال
الرابعة إدارة

2003الئحة 

لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي األول

تطبيقي االتصاالت التسويقية

عبدالرحمن ياسر/ م

تطبيقي تنمية إقتصادية

تطبيقي االسواق والمؤسسات المالية 

بالتبادل

يارا ابراهيم/ م

تطبيقي إحصاء متقدم

وصال مجاهد/ م

األولى
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: المبنىOnlineنظام الدراسةالرابعة: الفرقه

المحاضره

اليوم
9.00
9.45

9.45
10.30

10.30
11.15

11.15
12.00

12.00
12.45

12.45
1.30

1.30
2.15

2.15
3.00

3.00
3.45

3.45
4.30

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

(محاسبة)دراسات تجارية باللغة األوروبية 
هيثم البسيوني/ د

تنمية إقتصادية
محمد عبدالواحد/ د

محاسبة المؤسسات المالية
حسن رضوان/ د

الرابعة محاسبة
2003الئحة 

لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي األول

معهد العبور العالى

تطبيقي األسواق والمؤسسات 
المالية

مصطفى عبد الخالق/ م

اإلحصاء المتقدم
دينا عزت.د

تطبيقي تنمية إقتصادية
يارا ابراهيم/ م

كل أسبوعين

تطبيقي إحصاء متقدم
وصال مجاهد/ م

تطبيقي محاسبة المؤسسات 
المالية 

ريهام رفعت/ م.م

تطبيقي نظم معلومات 
محاسبية 

اسراء صالح/ م

اسواق ومؤسسات المالية
مدحت صالح/ د

إعداد

أحمد ماهر/ م

القائم بأعمال عميد المعهد

نشأت إدوارد/ د.أ

ACC
  2023 / 2022العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم

محاسبة:  الشعبه

الخامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولى

محاسبة

نظم معلومات محاسبية
حسن رضوان/ د

إدارة شئون التعليم 

ياسر رفاعي/ أ- إيهاب جمال الدين / م.م

وكيل المعهد

أحمد جادهللا/ د.م.أ


