جامعة طنطا

جدول الدراسة للفرقة ( األولى ) شعبة اللغة

كلية التجارة
شئون التعليم

األيـــــــــام
المواعيــــد

السبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
22.21 – 9

مجموعة ()A

قاعة ( ) 2

المبنى األوسط

تأمــــــــين

مجموعة ()B

قاعة ( ) 1

المبنى األوسط

رياضيات االستثمار
أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

...1-2..0

22.21 – 9

رياضيات االستثمار

مبادئ محاسبة
التكاليف ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

أ.د/احمد عبد الفتاح

أ.د/احمد عبد الفتاح

مجموعة ()C

أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

أ.د/احمد عبد الفتاح

مجموعة ()D

قاعة ( ) 2

المبنى األوسط

مجموعة ()E

المبنى األوسط

قاعة ( ) 1

مجموعة ()F

المبنى األوسط

قاعة ( ) .

22.21 – 9

2..0-22.21

تأمــــــــين

مبادئ محاسبـــه
( ) 2

دراسات اقتصاديه
بلغه E

أ.د/احمد عبد الفتاح

أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد

د /اشرف لطفي

مبادئ محاسبة التكاليف
()2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

دراسات اقتصاديه
بلغه E

تأمــــــــين

مبادئ محاسبـــه
( ) 2

أ.د/احمد عبد الفتاح

أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد

مبادئ محاسبـــه
( ) 2

دراسات اقتصاديه
بلغه E

تأمــــــــين

أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد

د /اشرف لطفي

شئون التعليم

أ.د/محمد إبراهيم
أ.د/يسري طاحون
د/مها فاروق

الثالثـــــــــــــــــــــــــاء

...1-2..0

أ.د/احمد عبد الفتاح

مديرعام شئون التعليم

22.21 – 9
دراسات اقتصاديه
بلغه E
د /اشرف لطفي

تأمــــــــين

...1-2..0

...1-2..0

حقوق اإلنسان

مبادئ محاسبة
التكاليف ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

األحـــــــــــــــــــــــــــــــد

د /اشرف لطفي

2..0-22.21

...1-2..0

مبادئ محاسبة
التكاليف ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

تأمــــــــين

رياضيات االستثمار

قاعة ( ) .

المبنى األوسط

األيـــــــــام
المواعيــــد

2..0-22.21

االثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــن

الثالثاء

للعام الجامعي1022/1026
للفصل الدراســــــــــــي الثاني
الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــس

22.21 – 9

2..0-22.21

مدرج ()1

اداره عـــــــامه
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي
مبادئ محاسبـــه
( ) 2
أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد

مبادئ محاسبـــه
( ) 2

اداره عـــــــامه
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد

مبادئ محاسبـــه
( ) 2

دراسات اقتصاديه
بلغه E
د /اشرف لطفي

أ.د /جوده عبد الرءوف
د/صالح حماد
دراسات اقتصاديه
بلغه E

اداره عـــــــامه
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

د /اشرف لطفي

أألربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
...1-2..0
رياضيات االستثمار
أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

مبادئ محاسبة
التكاليف ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

22.21 – 9

اداره عـــــــامه
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

...1-2..0

حقوق اإلنسان

د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

الخميس

2..0-22.21

اداره عـــــــامه

رياضيات االستثمار

مبادئ محاسبة
التكاليف ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي
أ.د/تهاني النشار
د/محمد سرور

2..0-22.21

...1-2..0

أ.د/محمد إبراهيم
اداره عـــــــامه

أ.د/يسري طاحون

د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

د/مها فاروق

رياضيات االستثمار
أ.د/احمد عبد الفتاح
د /السيد متولي
د/طارق عبدالحميد

مدرج ()2

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والقائم بأعمال عميد الكلية

( ا/عادل السيد مراد )
( أ.د /الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك)

جامعة طنطا

جدول الدراسة للفرقة ( الثانية ) شعبة اللغة

كلية التجارة
شئون التعليم

األثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

األيـــــــــام
المواعيــــد

22.21 – 9

مجموعة()A

دراسات تأمينيه
وأحصائيه بلغة E

قاعة ( ) 2

أ.د/سهير حجازي
د/طارق عبدالحميد

إدارة إنتاج

مجموعة()B

22.21 – 9

2..0-22.21

إدارة إنتاج

تطبيقات محاسبيه
وإدارية على
الحاسب اآللي

دراسات إداريه بلغه E

أ.د/رمضان جاد

د  /سامح مطر
د/سمر الصياد

2..0-22.21

قاعة ( ) 1

أ.د/رمضان جاد

مجموعة()C

تطبيقات محاسبيه
وإدارية على
الحاسب اآللي

محاسبه في شركات
األموال

قاعة ( ) .

د  /سامح مطر
د/سمر الصياد

أ.د/محمد العسيلي
أ.د/مدثر طه أبو الخير

دراسات إداريه بلغه E

تطبيقات محاسبيه
وإدارية على
الحاسب اآللي

قاعة ( ) .

د/سامح مطر
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

مجموعة ()E

محاسبه في شركات
األموال

دراسات إداريه بلغه E

أ.د/محمد العسيلي
أ.د/مدثر طه أبو الخير

د/سامح مطر
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

قاعة ( ) 1

شئون التعليم

دراسات إداريه بلغه E

دراسات تأمينيه
وأحصائيه بلغة E
أ.د/سهير حجازي
د/طارق عبدالحميد

مجموعة()D

...1-2..0

الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

د  /سامح مطر
د/سمر الصياد

د/سامح مطر
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

...1-2..0

للعام الجامعي1022 /1026
للفصل الدراســـي الثانــــــي
األربعــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
22.21 – 9

2..0-22.21

ماليه
عامــــــــــــه

قانون تجارى
وسياسات ماليه ()2

د/خالد إبراهيم
د/محمد أصيل

أ.د/إبراهيم النجار
د /هاني الدمرداش

أ.د/محمد العسيلي
أ.د/مدثر طه أبو الخير

تطبيقات محاسبيه
وإدارية على
الحاسب اآللي

محاسبه في شركات
األموال

ماليه
عامــــــــــــه

قانون تجارى
وسياسات ماليه ()2

د  /سامح مطر
د/سمر الصياد

أ.د/محمد العسيلي
أ.د/مدثر طه أبو الخير

د/خالد إبراهيم
د/محمد أصيل

أ.د/إبراهيم النجار
د /هاني الدمرداش

د/سامح مطر
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

دراسات تأمينيه
وأحصائيه بلغة E

ماليه
عامــــــــــــه

إدارة إنتاج

دراسات إداريه بلغه E

أ.د/سهير حجازي
د/طارق عبدالحميد

د/خالد إبراهيم
د/محمد أصيل

أ.د/رمضان جاد

د/سامح مطر
د/وجدان حجاج
د/ريهام شوقي

إدارة إنتاج

قانون تجارى
وسياسات ماليه ()2

ماليه
عامــــــــــــه

دراسات تأمينيه
وأحصائيه بلغة E

أ.د/إبراهيم النجار
د /هاني الدمرداش

د/خالد إبراهيم
د/محمد أصيل

أ.د/سهير حجازي
د/طارق عبدالحميد

أ.د/رمضان جاد
تطبيقات محاسبيه
وإدارية على
الحاسب اآللي

إدارة إنتاج

د  /سامح مطر
د/سمر الصياد

أ.د/رمضان جاد

مديرعام شئون التعليم

...1-2..0
محاسبه في شركات
األموال

قانون تجارى
وسياسات ماليه ()2
أ.د/إبراهيم النجار
د /هاني الدمرداش
محاسبه في شركات
األموال
أ.د/محمد العسيلي
أ.د/مدثر طه أبو الخير

قانون تجارى
وسياسات ماليه ()2

دراسات تأمينيه
وأحصائيه بلغة E

ماليه
عامــــــــــــه

أ.د/إبراهيم النجار
د /هاني الدمرداش

أ.د/سهير حجازي
د/طارق عبدالحميد

د/خالد إبراهيم
د/محمد أصيل

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والقائم بأعمال عميد الكلية

( ا/عادل السيد مراد )
( أ.د /الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك)

جامعة طنطا

جدول الدراسة للفرقة ( الثالثة ) شعبة اللغة

كلية التجارة
شئون التعليم

السبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

األيـــــــــام

األحـــــــــــــــــــــــــــــــد

المواعيــــد

22.21 – 9

2..0-22.21

مجموعة()A

تطبيقات محاسبيه

محاسبه ضريبية
( )1

إدارة أعمال
دوليــــــــــه

أ.د/عادل الميهى

أ.د /السيد عبد الحليم

وإحصائية
على الحاسب االلى

قاعة ( ) .

أ.د/أماني عبد الكريم
د/محمد فريد مرسال

...1-2..0

22.21 – 9

22.21 – 9

2..0-22.21

إدارة
استثمار

أصول مراجعه
ورقابه داخليه

أ.د /السيد البدوي

أ.د/الرفاعي مبارك

2..0-22.21

...1-2..0

تنميه وتخطيط
اقتصادي

اقتصاد
تحليلي

أ.د/محمد ناظم
د/سهام نجم

د /إبراهيم االطروش

د/ليلى العدوي
تطبيقات محاسبيه

مجموعة()B

على الحاسب االلى

محاسبه ضريبية
( )1

إدارة
استثمار

إدارة أعمال
دوليــــــــــه

أ.د/أماني عبد الكريم
د/محمد فريد مرسال

أ.د/عادل الميهى

أ.د /السيد البدوي

أ.د /السيد عبد الحليم

وإحصائية

قاعة ( ) 1

تطبيقات محاسبيه

مجموعة()C

محاسبه ضريبية
( )1

قاعة ( ) 6

أ.د/عادل الميهى

أ.د/أماني عبد الكريم
د/محمد فريد مرسال

مجموعة()D

إدارة
استثمار
أ.د /السيد البدوي

وإحصائية

د/ليلى العدوي

شئون التعليم

تنميه وتخطيط
اقتصادي
أ.د/محمد ناظم
د/سهام نجم

أ.د/محمد ناظم

اقتصاد
تحليلي

أصول مراجعه
ورقابه داخليه

د /إبراهيم االطروش

أ.د/الرفاعي مبارك

إدارة
استثمار

إدارة أعمال
دوليــــــــــه

أ.د /السيد البدوي

أ.د /السيد عبد الحليم

اقتصاد
تحليلي

أصول مراجعه
ورقابه داخليه

د /إبراهيم االطروش

أ.د/الرفاعي مبارك

أصول مراجعه
ورقابه داخليه

على الحاسب االلى

اقتصاد
تحليلي

محاسبه ضريبية
( )1

إدارة أعمال
دوليــــــــــه

أ.د/الرفاعي مبارك

أ.د/أماني عبد الكريم
د/محمد فريد مرسال

د /إبراهيم االطروش

أ.د/عادل الميهى

أ.د /السيد عبد الحليم

تطبيقات محاسبيه

وإحصائية

د/ليلى العدوي

مديرعام شئون التعليم

تنميه وتخطيط
اقتصادي

د/سهام نجم

د/ليلى العدوي

على الحاسب االلى

قاعة المناقشات

...1-2..0

للعام الجامعي1022/1026
للفصل الدراســـــــــــي الثانى
الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تنميه وتخطيط
اقتصادي
أ.د/محمد ناظم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والقائم بأعمال عميد الكلية

( ا/عادل السيد مراد )
( أ.د /الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك)

د/سهام نجم

جامعة طنطا

جدول الدراسة للفرقة ( الرابعة )محاسبه شعبة اللغة

كلية التجارة
شئون التعليم

األيـــــــــام
المواعيــــد

السبــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
22.21 – 9

2..0-22.21

...1-2..0

بحوث العمليات محاسبه إداريه تكاليف معياريه
وموازنات
متقدمـــــــه
مجموعة ( )Aفي المحاسبة
قاعة ( ) 2
أ.د/سعيد الهلباوي

أ.د/سمير رياض

أ.د/تهاني النشار

األحـــــــــــــــــــــــــــــــــد
22.21 – 9

2..0-22.21

22.21 – 9

2..0-22.21

...1-2..0

إدارة أسواق
ومؤسسات
ماليـــــــــــه

مشاكل
اقتصاديه
معاصــــــره

محاسبة
منشآت
متخصصة

محاسبه دوليه

أ.د /السيد البدوي

أ.د/هاني الشامي

د/إبراهيم عبد الجابر

إدارة أسواق
ومؤسسات
ماليـــــــــــه

مجموعة ( )Bتكاليف معياريه بحوث العمليات محاسبه إداريه
وموازنات
متقدمـــــــه
في المحاسبة
قاعة ( ) 1
أ.د/تهاني النشار

مجموعة ()C
قاعة ( ) .

شئون التعليم

أ.د/سعيد الهلباوي

أ.د /السيد البدوي

أ.د/سمير رياض

أ.د /مدثر أبو الخير

د/إبراهيم عبد الجابر

تكاليف معياريه بحوث العمليات
وموازنات
في المحاسبة
أ.د/سعيد الهلباوي

أ.د /السيد البدوي

مديرعام شئون التعليم

محاسبه دوليه
أ.د/محمد العسيلي

إدارة أسواق
ومؤسسات
ماليـــــــــــه

أ.د/تهاني النشار

...1-2..0

للعام الجامعي1022/1026
للفصل الدراسي الثانـــــــــــــي
الخميـــــــــــــــــــــــــــس

د/إبراهيم عبد الجابر

محاسبه إداريه
متقدمـــــــه
أ.د/سمير رياض

محاسبة
منشآت
متخصصة

أ.د/محمد العسيلي

أ.د /مدثر أبو الخير
أ.د/أحمد أبو موسي

مشاكل
اقتصاديه
معاصــــــره
أ.د/هاني الشامي

محاسبه دوليه
أ.د/محمد العسيلي

أ.د /مدثر أبو الخير
أ.د/أحمد أبو موسي

محاسبة
منشآت
متخصصة
أ.د/أحمد أبو موسي

مشاكل
اقتصاديه
معاصــــــره
أ.د/هاني الشامي

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والقائم بأعمال عميد الكلية

( ا/عادل السيد مراد )
( أ.د /الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك)

جامعة طنطا
كلية التجارة
شئون التعليم

جدول الدراسة للفرقة ( الرابعة )إدارة شعبة اللغة

األيـــــــــام
المواعيــــد

األحـــــــــــــــــــــــــــــد
22.21 – 9

قاعـــــــــــــــــــة المناقشات

مشاكل
اقتصاديه
معاصــــــره

أ.د/هاني الشامي

شئون التعليم

2..0-22.21

...1-2..0

محاسبه
إداريه
متقدمـــــــه

الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
22.21 – 9

إدارة
مشروعات
صغيره

2..0-22.21

دراسة
جدوى
المشروعات

أ.د /السيد البدوي
أ.د/سمير رياض

مديرعام شئون التعليم

د  /إبراهيم عبد الجابر

للعام الجامعي1022/1026
للفصل الدراسي الثانـــــــــــــي
األربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

...1-2..0

22.21 – 9

2..0-22.21

إدارة أسواق
ومؤسسات
ماليـــــــــــه

إعالن
وعالقات
عامه

تسويق
دولي

...1-2..0

أ.د /السيد البدوي
د  /إبراهيم عبد الجابر

د  /وجدان حجاج

د  /وجدان حجاج

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والقائم بأعمال عميد الكلية

( ا/عادل السيد مراد )
( أ.د /الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك)

