
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  المحاسبةبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 نظرية المحاسبة

 B4د.نورالدين 

 سمنار محاسبة التامين
A10 

  

 األحـــــــد
 سمنار محاسبة مصارف

B1 

 سمنار نظرية المحاسبة
A8 

  

 األثنيــــــن
 محاسبة التامين

 B4د.يوسف 

 محاسبة المصارف
 B4د.مزمل 

  

 الثالثــــــاء
 مقارنةمحاسبة دولية 

 B4د.فاطمة 

محاسبة دولية سمنار 
 A10نة مقار 

  

 األربعـــــاء
    

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022 االربعاء يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  ادارة االعمالبكالوريوس 

       الفترة           
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 ريادة االعمال  

 B5د.عبدالرحيم 

 ريادة االعمالسمنار 
 A3أ.هدى 

 األحـــــــد
 االدارة االستراتيجية

 A10.اماني أ

 الدوليةادارة االعمال 
 A1د.اعتدال 

 طبيقات الحاسوب في االدارةت
 B5أ.هند 

 

 األثنيــــــن
 دراسة جدوى المشروعات

 B5د.نصرالدين 

 ادارة المعرفة
 A2د.اعتدال 

 ادارة االعمال الدولية سمنار
 A3 أ.هدى

 

 الثالثــــــاء
 سمنار االدارة االستراتيجية 

 A1أ.هدى 

 دراسة جدوى المشروعاتسمنار 
 A8أ.هدى 

 

 األربعـــــاء
    

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  التسويقبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 معاصرة يةقضايا تسويق 

 B5د.عبدالمنعم 

 ريادة االعمال
 B5د.عبدالرحيم 

 

 األحـــــــد
 سمنار ادارة قنوات االمداد

 A8أ.هدى 

 الدوليةادارة االعمال 
 A1د.اعتدال 

 استراتيجيات التسويق
 B5ماني أ.ا

 

 األثنيــــــن
    

 الثالثــــــاء
 سمنار ادارة المبيعات  

 A3أ.هدى 

 

 األربعـــــاء
 ادارة المبيعات 

 B5د.عبدالرحيم 

 ادارة قنوات االمداد
 A3د.اعتدال 

 

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

 



 
 حيمبسم هللا الرحمن الر

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  االقتصادبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 عاصرةقضايا اقتصادية م  

 A2د.يسرا 

 

 األحـــــــد
 
 

 سمنار اسواق مالية
 B3أ.سعيد 

 الفكر االقتصاديتاريخ 
 A2د.رحاب 

 

 األثنيــــــن
 

 
   

 الثالثــــــاء
 االسواق المالية

 B2د.نصرالدين 

 التجارة الخارجية
 B5د.عمر 

 االقتصاد والقياس
 B5د.نصرالدين 

 
 

 األربعـــــاء
 سسمنار االقتصاد والقيا 

 B2أ.سعيد 
 سمنار قضايا اقتصادية معاصرة

 B2أ.سعيد 

 

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

  م.13/0/2022اخز يىم لتسلين الخطة النهائية وتىسيع الوشزفين يىم السبت 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
 البنوك والتمويل بكالوريوس

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

     السبـــــــت

 استراتيجيةادارة  األحـــــــد
 A10أ.اماني 

 سمنار اسواق مالية
 B3أ.سعيد 

 سمناراالستثمار وادارة المخاطر
 A7أ.عبدالكريم 

 

  االثنـــــين

 

 

   

  الثالثــــــاء

 

 

   

 األربعـــــاء
 

 االسواق المالية
 A1د.نصرالدين 

 التجارة الخارجية
 B5 يسراد.

 التحميل المالي
 A2د.يوسف 

 

 نيةالصيرفة االلكترو  الخميـــــس
 A2 عمرد.

 المخاطراالستثمار وادارة 
 A3د.عمر 

 سمنار الصيرفة االلكترونية
 A3أ.سعيد 

 

 

 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

  م.13/0/2022اخز يىم لتسلين الخطة النهائية وتىسيع الوشزفين يىم السبت 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
 تقنية معمومات  ريوسبكالو 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 تعدين البيانات

 B5أ.مدينة 

   

 ــــــداألحـ
    

 األثنيــــــن
 ادارة شبكات

 A2د.غفاري 

 تطبيقات انظمة التشغيل

 B5أ.مدينة 

  

 الثالثــــــاء
    

 األربعـــــاء
    

 الخميـــــس
 (7 —11 ) 

 رجـخـع تـاريـشـم

 قواعد البيانات الموزعة 
 A1أ.فاطمة 

 

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  الشرف في القانون بكالوريوس

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 المغة االنجميزية لمقانونيين

 B6د.جالل 

 المغة االنجميزية لمقانونيين
 B6د.جالل 

 االوراق التجارية واالفالس
 A7د.لطفي 

 

 األحـــــــد
    

 األثنيــــــن
 اصول الفقه

 B6د.حواء 

 اصول الفقه
 B6د.حواء 

  

 الثالثــــــاء
    

 األربعـــــاء
    

 سالخميـــــ
 قانون دولي انساني  

 B6أ.سامي 

 

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (23الدفعة ) -م2022/2023لمعام  الثامنجدول محاضرات الفصل الدراسي 
 وأدابها بكالوريوس المغة اإلنجميزية

     الفترة             
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-10) 

 الفترة الثانية
(10-1) 

 الفترة الثالثة
(1-4) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
    

 األحـــــــد
    

 األثنيــــــن
 Shakespeare plays. 

T.Ali  B6 

 Seminar Topics for 

debate T.Reila 

 الثالثــــــاء
Topics for 

debate 

T.Nadia  B6 

  Seminar Shakespeare  

plays. T.Reila 

 

 األربعـــــاء
Reading in the 20

th
 

century literature 

T.Hashim  B6 

Study of selected 

translated text. 

T.Dukheiry  B6 

  

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العول بهذا الجدول اعتبارا هن يىم. 


