
 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

     
 ( ثانٌهالالسنة )   مستشفٌات الادارة ة  : دبلوم الفرقـــــــ

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

  السـبت
 االدارج انًانيّ

 د.عالء رضٕاٌ
    

  األحد

ادارج انعًهياخ انعالظيّ ٔانخذياخ 
 انطثيّ 

 د.عالء يرعٗ 

 د.عالء انسيسٗ  

انخذياخ انهٕظسرياخ ٔادارج 
 انصحيّ د.عالء يرعٗ 

 د.عالء انسيسٗ  

 ادارج خذياخ االلايّ ٔانطعاو
 د.عالء يرعٗ 

 د.عالء انسيسٗ  

 

      االثنٌن

      الثالثاء

 األربعاء
ادارج انًشرٔعاخ 

 ٔانًخازٌ

 أ.دايعذ عًارج

 ادارج االفراد

 د.عال عثذ انًُصف

دراساخ يرمذيّ فٗ ادارج 
 انًسرشفياخ 

 ميرجد.احًذ انُ

  

      الخمٌس

   
  

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 (  االولىالسنة  )  االعمالالفرقـــــــة  : دبلوم إدارة 
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

  السبت

 انًحاسثح اإلداريح 

 د/ رفعد انشرتيُٗ 

 د/ خانذ انعُذٖ 

 ذحهيهم إحصائٗ

 د/ أيمن عبد الاله
  

 دراساخ يرمذيّ فٗ االدارِ

 أ.د شٕلٗ انصثاغ   د. عالء رضٕاٌ

      األحــــد

 االثنٌن
 يُٓط انثحٕز انعهًيّ ٔانثحصيّ 

 أ...د. احًذ احًذ عثذ هللا انهحهح
  

 َطى انًعهٕياخ ٔانحاسة االنٗ 

 أ.د ايعذ عًارج 

 َظريّ االدارج 

 أ.د ايعذ عًارج

      الثالثاء

      االربعاء

   الخمٌس

  انُظريح األلرصاديح

 أ.د/ سٓير انسيذ حسٍ 

 أ.د/ عهٗ شريف عثذ انْٕاب 

 د/ عصاو أحًذ انثذرٖ

  

   



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ( السنة الثانٌة  )الفرقـــــــة  : دبلوم التنمٌة اإلدارٌة   
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

 السـبت
 ادارج انرًٕيم 

 د.عالء رضٕاٌ

 االدارج االسررذيعيّ 

 و سالود. اترسا

 انرلاتّ عهٗ االداء 

 د. اترساو سالو 

 اسانية ذًُيّ انًٕارد انثشريّ 

 أ.د شٕلٗ انصثاغ   د عالء رضٕاٌ

 انرفأضاسررذعياخ 

 عًارج ا.د ايعذ

     األحــــد
 

      االثنٌن

  الثالثاء
 يشاكم ذٕفير االحرياظاخ 

 أ.د احًذ انهحهح
  

يشكالخ انرًُيح فٗ 
 انذٔل انُاييح 

 يحًٕد انًريى د/ 

 د/ أحالو انسُطأٖ 

      األربعاء

      الخمٌس

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ( الثانٌة  ) السنة  التسوٌقالفرقـــــــة   : دبلوم  
 

 
 
 
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

      السـبت

 األحــــد
 انرسٕيك انذٔنٗ 

 د.عالء رضٕاٌ

 دراساخ يرمذيّ فٗ انرسٕيك 

 د.عالء رضٕاٌ

َظى انًعهٕياخ انرسٕيميّ 
 ٔتحٕز انرسٕيك 

 احًذ سالو د. اترساو

  

      االثنٌن

      الثالثاء

 األرتعاء
 ادارج انرسٕيك 

 د عال عثذ انًُصف 
 

 ذسٕيك انخذياخ 

 د عال عثذ انًُصف

 ادارج انهٕظسرياخ 

 د.احًذ انُميرِ

 ادارج انًؤسساخ انرسٕيميّ 

 د.احًذ انُميرِ

      الخمٌس



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 (عمالإدارة  األ) ــــة  : تمهٌدي ماجستٌر الفرقـــ
 

 7 - 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

   السـبت

دراساخ كًيح ٔذطثيماذٓا عهٗ 
 ) يشررن (انحاسة اآلنٗ 

 د/ يحًٕد انهحهح 

 النظرٌة األقتصادٌة ) مشترك ( 

 د/ سٌد على طه 

 د/ وفاء بسٌونى

 

 ــداألحــ
 طرق انثحس انعهًٗ 

 ا.د احًذ انهحهح
 

 انرسٕيك االسرراذيعٗ

 أ.د يحًذ يحًذ اتراْيى

دراساخ يرمذيّ فٗ انرًٕيم 
 ٔاالدارج انًانيّ

 ا.د ايعذ عًارج

 االدارج انذٔنيّ 

 ا.د ايعذ عًارج

      االثنٌن

      الثالثاء

      األربعاء

    الخمٌس

انسهٕن انرُظيًٗ ٔانًٕارد 
 ّ انثشري

 أ.د شٕلٗ انصثاغ

 .د يحًذ كايم تحيرٖا 

 

   



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 الفرقـــــــة  : تأهٌلً دكتوراه  )إدارة األعمال ( 

 

    

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

   السـبت
 تحلٌل إحصائى متقدم )مشترك( 

 د/ النعمانى عبد الحافظ النعمانى

دراساخ يرمذيّ فٗ ادارج 
 انًٕارد انثشريّ 

 ا.د يحًذ كايم تحير٘

 

 

 األحــــد

 يشرٔعاخ تحصيّ 

 أ.د شٕلٗ انصثاغ

 د عثذ انعسيس يرزٔق

 

دراساخ يرمذيّ فٗ ادارج 
 انعًهياخ 

 ا.د احًذ انهحهح

 دراسات متقدمه فى التسوٌق

 ا.د محمد محمد ابراهٌم
 

      االثنٌن

 الثالثاء
 دراساخ يرمذيّ فٗ انرًٕيم 

 أ.د ايعذ عًارج
   

 الرصاد ذحهيهٗ 

 د/ صمر أحًذ صمر 

 د/ سيذ عهٗ طّ 

      ءاألربعا

      الخمٌس



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

  تاهٌلى دكتوراه اقتصاد الفرقـــــــة  : 

 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

    السـبت
 تحلٌل إحصائى متقدم )مشترك(

 د/ النعمانى عبد الحافظ النعمانى
 

ٖٔ دراساخ فٗ انعذ
 االلرصاديّ 

ا.د عهٗ شريف ا.د يحًٕد 
 انًريى

      األحــــد

      االثنٌن

 الثالثاء
دراساخ فٗ يُٓعيّ انثحٕز 

 االلرصاديّ

 ا.د عهٗ شريف

 

 عاو الرصاد 

 ا.د/ يحًذ يحًذ انثُا  

 د.احالو انسُطأٖ

 نٕظسرياخ انُمم ٔانرعارج 

 أ.د سٓير يحًذ انسيذ

 الرصاد ذحهيهٗ 

 ًذ صمرا.د صمر اح

 ا.د سيذ عهٗ طّ 

      األربعاء

 الخمٌس

 عاللاخ الرصاديّ دٔنيّ

 أ.د يحًذ يحًذ انثُا 

 ا.د سيذ طّ

    



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 الفرقـــــــة  : تمهٌدى ماجستٌر ) اقتصاد (

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

  السـبت
 يُظًاخ َمذيّ عانًيّ 

 أ.د يحًٕد احًذ انًريى

اساخ كًيح ٔذطثيماذٓا در
 عهٗ انحاسة اآلنٗ

 ) يشررن ( 

 د/ يحًٕد انهحهح

 النظرٌة األقتصادٌة ) مشترك ( 

 د/ سٌد على طه 

 د/ وفاء بسٌونى

  

      األحــــد

      االثنٌن

  الثالثاء

 الرصاد يانٗ 

 ا.د/ يحًذ يحًذ انثُا  

 د.احالو انسُطأٖ

 نظرٌه التشغٌل والتوظٌف

 ه د/ سٌد على ط

 

 طرق انثحس انعهًٗ 

 أ.دعهٗ شريف عثذ انْٕاب

اسٕاق راش انًال 
 ٔانثٕرصاخ

 د.عصاو احًذ انثذرٖ

      األربعاء

      الخمٌس

 
 
 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 
        

 الفرقـــــــة  : دبلوم محاسبة ) السنة األولى (

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 ٌـــــام األسبوع

 السـبت
 انًانيّ  دراساخ فٗ انًحاسثّ

  د.اسايّ انخٕنٗ

 إحصاء 

 د/ أيًٍ عثذ انالِ
 

 انُظريح األلرصاديح 

 أ.د/ سٓير انسيذ حسٍ 

 أ.د/ عهٗ شريف عثذ انْٕاب 

 د/ عصاو أحًذ انثذرٖ

 

      األحــــد

 االثنٌن
 دراساخ فٗ انًحاسثّ انضريثيّ

 د .عالء عاشٕر

دراسات فى المحاسبه 
 والمراجعه 

 د.طارق حشاد

فى المحاسبه االدارٌه دراسات 
 والتكالٌف 

 د. حاتم الشعراوى 
  

      الثالثاء

      األربعاء

  الخمٌس
 نظم المعلومات المحاسبٌه 

 د.طارق سعاده
   



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 الفرقـــــــة  : دبلوم محاسبة ومراجعة  ) السنة الثانٌة (
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

 السـبت
 يى انُطى انًحاسثيّذصً

 د يحًذ عثذ انًمصٕد 

 انفحص ٔانرمييى انضرتيٗ 

 د.يحًذ عثذ انًمصٕد  

 د.عالء عاشٕر  

 يشاكم يحاسثيّ 

 د .اكرايٗ ظًال انسيذ

دراساخ فٗ انًراظعّ االداريّ 
 ٔذمييى االداء 

 د.يحًٕد عثذ انْٕاب 
 

   االحد
 

  

   االثنٌن
 

 
 

   الثالثاء

  

  

   األربعاء
 

 
 

 الخمٌس
انًُارض انًانيّ تاسرخذاو 

 انحاسة فٗ انًحاسثّ ٔانًراظعّ 

 د.يحًذ صاتر د. يحسٍ عثيذ

 قاعه بحث 

 د.اشرف خلٌفه

 يعايير انًحاسثّ ٔ انًراظعّ 

  د.يحسٍ عثيذ

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ماجستٌر  ) محاسبة ( تمهٌديالفرقـــــــة  :  

أٌـــــام 

 األسبوع
 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9

 السـبت
 سات فى المحاسبه الضرٌبٌه ادر

 د.رفعت الشربٌنى
 

دراساخ كًيح ٔذطثيماذٓا عهٗ 
 انحاسة اآلنٗ ) يشررن (

 د/ يحًٕد انهحهح

 النظرٌة األقتصادٌة ) مشترك ( 

 د/ سٌد على طه 

 ىد/ وفاء بسٌون

 

 األحــــد
 معاٌٌر المحاسبه والمراجعه  

 أ.د محمد زٌدان
 

 طرق البحث العلمى

 مد عبد الفتاح العشماوىد.مح

 د/ محمد عبد المقصود 

 
 نظم المعلومات المحاسبٌه

 د محمد وهدان

       االثنٌن

    الثالثاء

 

 
دراساخ فٗ انًحاسثّ 

 االداريّ ٔانركانيف

 د.اسًاعيم عصر

      األربعاء

     الخمٌس

 

                                                                                                 

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ) محاسبة ( تاهٌلى دكتوراهالفرقـــــــة  : 

أٌـــــام 

 األسبوع
 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9

   السـبت
  (مشتركمتقدم )تحلٌل إحصائى 

 د/ النعمانى عبد الحافظ النعمانى 
  

 األحــــد

دراسات معاصره فى التكالٌف 
 رٌه والمحاسبه االدا

 د.محمد عبد الفتاح   

 د.محمد عبد المقصود

 
تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 

 المحاسبٌه 

 د محمد على وهدان

 دراسات معاصرة فى المراجعه

 د.محمود عبد الوهاب

دراسات معاصرة فى المحاسبه 
 المالٌه أ.د محمد زٌدان  

 د .اكرامى جمال 

      االثنٌن

   الثالثاء

 
 يّ يمارََّظى ٔسياساخ ضريث

 د.اسًاعيم عصر

 الرصاد ذحهيهٗ 

 د/ صمر أحًذ صمر 

 د/ سيذ عهٗ طّ

      األربعاء

     الخمٌس

 

                                                                                                 

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 
 نٌة (الفرقـــــــة  : دبلوم محاسبة المؤسسات المالٌة) السنة الثا

 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

  السـبت
 سات محاسبٌه لجدوى المشروعاتادر

 الملٌح د.اسامه الخولى .نسرٌن د

التكالٌف والمحاسبه االدارٌه 
 فى الؤسسات المالٌه 

 د.حاتم الشعراوى
  

      األحــــد

  االثنٌن
 ّ يرخصصّيشاكم يحاسثي

 د. اكرايٗ

انرلاتّ ٔانًراظعّ فٗ 
 انًؤسساخ انًانيّ

 د طارق حشاد  

  

   الثالثاء

   

      األربعاء

  الخمٌس

النمااااال المالٌاااه فاااى المؤسساااات المالٌاااه 
 باستخدام الحاسب

 د.محمد صابر د. محسن عبٌد
 

 لاعّ تحس 

 د اشرف خهيفّ 

انعٕاَة انًحاسثيّ 
السٕاق االٔراق 

 انًانيّ 

 د.َسريٍ انًهيح 

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 " تامٌنتأهٌلى دكتوراه " الفرقـــــــة  : 

 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

   السـبت
 تحلٌل إحصائى متقدم )مشترك( 

 د/ النعمانى عبد الحافظ النعمانى

َظريّ انخطر ٔرياضياخ 
 انرأييُاخ انعايّ 

 أ.د يحًٕد انسياخ 

  رياضياخ انرأييٍ

 أ.د  سعذ انسعيذ عثذ انرازق

    األحــــد
 ذأييُاخ انُمم 

 ا.د عثذ انحهيى انماضٗ
 

    االثنٌن

ذحهيم ٔذصًيى َظى انًعهٕياخ 
 انراييُيّ 

 أ.د يصطفٗ يظٓر 

 

    الثالثاء
 ذحهيم انسالسم انسيُيّ 

 د ايًٍ عثذ انالِ 

 الرصاد ذحهيهٗ 

 د/ صمر أحًذ صمر 

 د/ سيذ عهٗ طّ

      ءاألربعا

      الخمٌس



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 تمهٌدى  ماجستٌر " تامٌن "الفرقـــــــة  : 

 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

   السـبت

دراساخ كًيح ٔذطثيماذٓا عهٗ 
 انحاسة اآلنٗ ) يشررن (

 د/ يحًٕد انهحهح

 النظرٌة األقتصادٌة ) مشترك (

 د/ سٌد على طه

 د/ وفاء بسٌونى

 ساخ يرمذيّ فٗ انرًٕيم درا

 أ.د ايعذ عًارج

    األحــــد
 طرق تحس عهًٗ

 ا.د سعذ انسعيذ عثذ انرازق

 ذاييُاخ عايّ 

 ا.د يحًٕد انسياخ 

    االثنٌن
 ذحهيم اخطار 

 عثذ انحهيى انماضٗ أ.د 
 

    الثالثاء
 اعادِ ذأييٍ 

 ا.د يصطفٗ يظٓر 
 

      األربعاء

      الخمٌس



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 انسُّ شاَيّ ركانيفانيحاسثّ ــح  : دتهٕو انفرلـــــ
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

  السـبت
 

 
 

 

   االحد
 

  

   االثنٌن

 ظ انركانيف ذخطيظ ٔضث

 د.يحًذ عثذ انًمصٕد

دراساخ يحاسثيّ نعذٖٔ 
 الرصادياخ االعًال

 د. اسايّ انخٕنٗ د.َسريٍ انًهيح

 

   الثالثاء

  

  

   األربعاء
 

 
 

 الخمٌس
 َظى انركانيف فٗ لطاع انخذياخ 

 د. اسايّ انخٕنٗ

 نظم التكالٌف فى قطاع االنتال

 د.خالد الجندى

 لاعّ تحس 

 د اشرف خهيفّ
 يشاكم فٗ انركانيف 

 د.َسريٍ انًهيح

انًُارض انًانيّ فٗ اذكانيف 
 تاسرخذاو انحاسة

 د.يحًذ صاتر د.يحسٍ عثيذ

 



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ( الثانٌه  دبلوم  الدراسات المصرفٌة واالسواق المالٌة ) السنة : الفرقـــــــة  

 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

 السـبت
 يُظًاخ َمذيّ عانًيّ

 د. يحًٕد انًريى 

 يشاكم يصرفيّ يعاصرِ 

 د. ٔفاء تسيَٕٗ 

 ادارج يحفظّ االٔراق 

 د.عصاو احًذ انثذرٖ
 

 خ انًانيّ االسٕاق ٔانًؤسسا

 د.عصاو احًذ انثذرٖ

      األحــــد

 االثنٌن
 انُظرياخ انُمذيّ 

 د. يحًٕد انًريى
 

ذمييى يشرٔعاخ ) يُظٕر 
 يصرفٗ (

 أ.د سيذ عهٗ طّ 

 
 الرصادياخ انثُٕن 

 د. ٔفاء تسيَٕٗ

      الثالثاء

      األربعاء

      الخمٌس



 جــــــدول 
   محاضرات الدراسات العلٌا 

 7102/ 7102للــعـام الجامعً : 
================ 

 

 عمـٌد الكلـٌة ٌعتمد ،،،   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                 اإلدارة            رالمراجع              مدٌ   المختص 
                                                                                                                                                         

 أ.د/ شوقً محمد الصباغ                              وردة د/ على شرٌف عبدالوهاب. أ                                                                                              

 الدراسات العلٌا  -كلٌة التجارة   

 ( اولى واالسواق المالٌة ) السنة  دبلوم  الدراسات المصرفٌةالفرقـــــــة  : 
 

 7ـــ 5 5ــ3 3ـــ1 1ـــ11 11ـــ   9 أٌـــــام األسبوع

 السـبت
 انًحاسثّ انمٕييّ 

 ٖد.خانذ انعُذ
 

 احصاء ٔاسانية كًيّ 

 د . ايًٍ عثذ انالِ

 انُظريح األلرصاديح 

 أ.د/ سٓير انسيذ حسٍ 

 أ.د/ عهٗ شريف عثذ انْٕاب 

 د/ عصاو أحًذ انثذرٖ

 ريّ انرعارج انذٔنيَّظ

 د.سيذ طّ 

      األحــــد

 االثنٌن
 الرصاد يانٗ 

 ا.ديحًذ انثُا   د . احالو انسُطأٖ 
    

      الثالثاء
 طرق ٔيُاْط انثحس انعهًٗ 

 أ.د عهٗ شريف

      األربعاء

  الخمٌس

انعذٖٔ االلرصاديّ نهًشرٔعاخ 
 االسرصًاريّ 

 د. سيذ طّ 

   


