
 ASWAN  UNIVERSITY                       وانـــــــــــــة أســــــجامع
  FACULTY OF COMMERCE      ارةــــــــــة التجــــــــــكليـ

 جدول محاضرات الفرقة األولى ) شعبة الدراسة باللغة العربية (

 م2929/ 2910العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم  

 السبت

 رياضيات األعمال   المقرر
 /ب(1مدرج )   المكان
 د/ على محمد عبدا هلل   المحاضر

 األحد

  أصول ادارة أعمال مبادئ االقتصاد الجزئي المقرر
  /ب(3مدرج ) /ب(3مدرج ) المكان
  د/ محمد حسين برسي د/ حسن أمين محمد المحاضر

 االثنين

  أساسيات الحاسب اآللي السلوك التنظيمي المقرر
  /ب(3مدرج ) /ب(3مدرج ) المكان
  د/ محمد عبد الستار حمودة د/ وليد كامل محمدين المحاضر

 الثالثاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األربعاء

   (1أصول المحاسبة ) المقرر

   /ب(3مدرج ) المكان

   د/ عالء أحمد إبراهيم رزق المحاضر

 الخميس

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الجمعة

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       شئون الطالب



 ASWAN  UNIVERSITY             وانــــــــــــة أســــجامع

 FACULTY OF COMMERCE          ارةـــــــة التجــــــــكليـ
 جدول محاضرات الفرقة األولى ) شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية (

 م 2910/2929العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األحد

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 االثنين

    المقرر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     المكان
    المحاضر

 الثالثاء

  أساسيات الحاسب اآللي  المقرر
  (أ/3مدرج )  المكان
  د/ محمد عبد الستار حمودة  المحاضر

 األربعاء

 أصول إدارة األعمال   المقرر
 /ب(3مدرج )   المكان
 د/ إبراهيم عبد الجابر إبراهيمأ .    المحاضر

 الخميس

  مبادْى االقتصاد الجزئى السلوك التنظيمي المقرر
  ب(3مدرج ) /ب(3مدرج ) المكان
  د/ جمال ابراهيم حسن0أ الدين جد/عالء تا0أ المحاضر

 الجمعة

  رياضيات األعمال (1أصول المحاسبة ) المقرر
  /أ(1مدرج ) /أ(1مدرج ) المكان
  د / على محمد عبدا هلل عبد الحميد د/ أحمد أشرف المحاضر



 ASWAN  UNIVERSITY                  وانــــــــــــة أســـجامع
 FACULTY OF COMMERCE ـارةــــــــة التجـــــــكليـ

 الفرقة الثانية ) شعبة الدراسة باللغة العربية (جدول محاضرات 

 م 2910/2929العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

 القانون التجاري   المقرر
 (أ/1مدرج )   المكان
 د/  احمد عبادي   المحاضر

 األحد

   محاسبة متوسطة المقرر
   /أ(3مدرج ) المكان
                فرحات السيد د/ مؤمن المحاضر

 االثنين

 مبادئ اإلحصاء إدارة اإلنتاج النقود والبنوك المقرر
 /أ(3مدرج ) /أ(3مدرج ) /أ(3مدرج ) المكان
 د/ محمد عبد الستار حمودة د/ محمد حسين برسي د/ محمد عباس محمد المحاضر

 الثالثاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األربعاء

  محاسبة شركات أشخاص  المقرر
  /ب(3مدرج )  المكان
  رزق د/ عالء أحمد إبراهيم  المحاضر

 الخميس

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الجمعة

    المقرر
    المكان
    المحاضر



 ASWAN  UNIVERSITY            وانــــــــــة أســــجامع
 FACULTY OF COMMERCE         ـارةـــــة التجـــــــكليـ

 جدول محاضرات الفرقة الثانية ) شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية (

 م 2910/2929العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

    المقرر
    المكان

    المحاضر

 األحد

    المقرر
    المكان

    المحاضر

 االثنين

    المقرر
    المكان

    المحاضر

 الثالثاء

 مبادئ اإلحصاء  نقود وبنوك المقرر
 /ب(3مدرج )  (أ/3مدرج )  المكان

 د/ محمد عبد الستار حمودة  د/ عطاهلل ابو سيف ابادير0أ المحاضر

 األربعاء

    المقرر
    المكان

    المحاضر

 الخميس

 إدارة اإلنتاج  القانون التجاري المقرر

 /أ(3مدرج )  /أ(3مدرج ) المكان
 أ . د/ عالء تاج الدين  حسام الدين محمود محمد د/  المحاضر

 الجمعة

 محاسبة متوسطة محاسبة شركات األشخاص  المقرر
 /ب(2مدرج ) /ب(2مدرج )  المكان

 د/ احمد اشرف عبد الحميد د/ احمد اشرف عبد الحميد                المحاضر



 ASWAN  UNIVERSITY              وانـــــــــة أســـــجامع
 FACULTY OF COMMERCE           ارةــــــة التجــــــــكليـ

 جدول محاضرات الفرقة الثالثة ) شعبة الدراسة باللغة العربية (

 م 2910/2929العام الجامعي   -الفصل الدراسي األول 

  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

 إدارة المشتريات والمخازن التأمين مبادئ محاسبة تكاليف المقرر
 /أ(2مدرج ) /أ(2مدرج ) /أ(2مدرج ) المكان
 وليد محمد صديقد/  د/ على محمد عبدا هلل د/ مؤمن فرحات السيد المحاضر

 األحد

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 االثنين

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الثالثاء

   المالية العامة  المقرر
   /ب(3مدرج ) المكان
   د/ محمد عباس المحاضر

 األربعاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الخميس

 (1مراجعة ) ضريبيةالمحاسبة مبادئ ال   المقرر
 (ج/3مدرج ) /أ(3مدرج )  المكان
 اسامة عبد الوهاب د/  رزقأحمد إبراهيم د/ عالء   المحاضر

 الجمعة

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       شئون الطالب



 ASWAN  UNIVERSITY              وانــــــــة أســـجامع
 FACULTY OF COMMERCE   ارةـــــة التجـــــــكليـ

 جدول محاضرات الفرقة الثالثة ) شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية (

 م 2910/2929العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

  (1مراجعة )  التأمين المقرر
  /أ(1مدرج ) /أ(1مدرج ) المكان
  د/ احمد اشرف عبد الحميد0م0أ د/ على محمد عبدا هلل المحاضر

 األحد

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 االثنين

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الثالثاء

  المالية العامة  المقرر
  /ب(3مدرج )  المكان
  د/ عطاهلل ابو سيف ابادير0أ  المحاضر

 األربعاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الخميس

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الجمعة

 مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة ضريبية  إدارة المشتريات والمخازن المقرر
 /ج(2مدرج ) /ج(2مدرج ) /ج(2مدرج ) المكان
   أ . د /عالء تاج الدين المحاضر



 ASWAN  UNIVERSITY            وانـــــــــــة أســــــجامع
 FACULTY OF COMMERCE         ـارةـــــــــة التجـــــــــكلي

 جدول محاضرات الفرقة الرابعة ) شعبة الدراسة باللغة العربية (

 م 2910/2929 العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 ASWAN  UNIVERSITY       وانــــــــة أســـــجامع

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األحد

  اداره ماليه تنمية اقتصادية  المقرر
  /أ(3مدرج ) /أ(3)مدرج   المكان
  صديقمحمد د/ وليد  محمد د/ حسن أمين  المحاضر

 االثنين

 محاسبة تكاليف  اداره ماليه  المقرر
 /ج(3مدرج )  /ج(3مدرج )  المكان
 السيد د/  مؤمن فرحات  د/ وليد عالم  المحاضر

 الثالثاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األربعاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الخميس

 نظم معلومات محاسبية محاسبة حكومية وقومية معاصرةمشاكل محاسبية                   المقرر
 /ب(3مدرج ) /أ(3مدرج ) /ب(3مدرج ) المكان
 رزقأحمد إبراهيم  د / عالء  اسامة عبد الوهابد/   اسامة عبد الوهاب د/                   المحاضر

 الجمعة

    المقرر
    المكان
    المحاضر



 FACULTY OF COMMERCE     ارةـــــة التجـــــــــكليـ
 الفرقة الرابعة ) شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية ( جدول محاضرات وسكا شن

 م 2910/2929العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 وانــــــــة أســــجامع

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

 محاسبة حكومية وقومية مشاكل محاسبية معاصرة نظم معلومات محاسبية المقرر
   /ب(1مدرج ) المكان
   عبد الحميد د/ احمد اشرف0م0أ المحاضر

 األحد

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 االثنين

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 الثالثاء

    المقرر
    المكان
    المحاضر

 األربعاء

   تنمية اقتصادية المقرر
   /أ(3مدرج ) المكان
   د/ عطاهلل ابو سيف ابادير0أ المحاضر

 الخميس

 محاسبة التكاليف إدارة مالية وتمويل  المقرر
  /ج(3مدرج )  المكان
  أ . د/ إبراهيم عبد الجابر إبراهيم  المحاضر

 الجمعة

    المقرر
    المكان
    المحاضر



 ارةــــــة التجــــــكليـ
 انجليزى -) شعبة االقتصاد  (  رابعةجدول محاضرات وسكا شن الفرقة ال

 م 9191/ 9102العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

     المقرر

     المكان

     المحاضر

 األحد

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 االثنين

       المقرر

       المكان

       المحاضر

 الثالثاء

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 األربعاء

  تخطيط وسياسات اقتصادية   المقرر

  /أ(3مدرج )   المكان

  د/ عطاهلل ابو سيف ابادير0أ   المحاضر

 الخميس

   نظرية اقتصادية جزئية متقدمه المقرر

   أ(3مدرج ) المكان

   جمال ابراهيم حسند/ 0أ المحاضر

 الجمعة

   مبادْى االقتصاد القياسى المقرر
   3مدرج ) المكان
   د/جمال ابراهيبم حسن المحاضر

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       شئون الطالب



 وانــــــــة أســــجامع
 ارةــــــة التجــــــكليـ

 عربى) شعبة االقتصاد  (  رابعةجدول محاضرات وسكا شن الفرقة ال

 م 9191/ 9102العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول 

 
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

 السبت

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 األحد

 نظرية اقتصادية جزئية متقدمة   المقرر

 ج(3مدرج )   المكان

 د/ حسن امين محمد   المحاضر

 االثنين

  وسياسات اقتصاديةتخطيط   المقرر

  (            مدرج )   المكان

  د/ محمد عباس  المحاضر

 الثالثاء

  مبادْى االقتصاد القياسى  المقرر

  ب (3)مدرج   المكان

  د/ محمد عباس  المحاضر

 األربعاء

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 الخميس

    المقرر

    المكان

    المحاضر

 الجمعة
    المقرر
    المكان


