
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  المحاسبةبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 (2) المتقدمةالمحاسبة 

 B2د.يوسف 

 االسواق المالية
 B2د.عمر 

 (2) سمنار المراجعة
B1 

 

 األحـــــــد
 ة تكاليف متقدمةبمحاس 

 B2د.يوسف 

 تقييم مشروعات
 B2د.نصرالدين 

 سمنار االسواق المالية
A8 

 

 األثنيــــــن
 (2)المراجعة 
 B2 د.فاطمة

 التجارة االلكترونية
 B2د.فاطمة 

 تقييم المشروعات سمنار
 A8أ.سعيد 

 

 الثالثــــــاء
بة تكاليف سسمنار محا
 A10 متقدمة

 محاسبة الزكاة
 B2د.سوزان 

  

 األربعـــــاء
 سمنار المحاسبة المتقدمة

A10 

 سمنار محاسبة الزكاة
B4 

  

 الخميـــــس
 سمنار التجارة االلكترونية

A10 

   

 
 م10/00/2022 االربعاء يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  ادارة االعمالبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الرابعة الفترة
(2-4) 

 السبـــــــت
 االدارة المالية

 A10د.عبدالمنعم 

 ادارة االنتاج والعمميات
 A10 عبدالرحيمد.

 ادارة المشروعات
 A8د.عبدالمنعم 

 

 األحـــــــد
 سمنار االدارة المالية   

 A3.هدى أ

 األثنيــــــن
 التسويق االلكتروني 

 B5أ.اماني 

 بحوث التسويق
 A2د.اعتدال 

 

 ثالثــــــاءال
 ادارة المواد  

 A10د.عبدالرحيم 

 سمنار ادارة المشروعات

 األربعـــــاء
    

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  التسويقبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 االدارة المالية

 A10د.عبدالمنعم 

 التسويق المتقدم 
 A10أ.اماني 

 

 األحـــــــد
 لشاممةادارة الجودة ا 

 A3أ.اماني 

 ادارة المعرفة
 A3د.اعتدال 

 سمنار االدارة المالية
 A3أ.هدى 

 األثنيــــــن
    

 الثالثــــــاء
    

 األربعـــــاء
 ادارة الموارد البشرية 

 A3د.اعتدال 

 قنوات التوزيع 
 A3د.عبدالمنعم 

 

 الخميـــــس
 سمنار ادارة الموارد البشرية  

 A3أ.هدى 

 

 
 م10/00/2022االربعاء  لعمل بهذا الجدول اعتبارا من يىميبدأ ا. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول محاضرات الفصل الدراسي 
  االقتصادبكالوريوس 

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 لفترة الثالثةا
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
 ادارة مالية
 A10د.عبدالمنعم 

   

 األحـــــــد
 االقتصاد الرياضي

 B4د.نصرالدين 

 تقييم المشروعات
 B1أ.رحاب 

 سمنار تقييم مشروعات
 B4أ.سعيد 

 

 األثنيــــــن
 زراعيال االقتصاد

 A10 يسراأ.

 السياحةاقتصاديات  
 A10 برحاد.

 

 الثالثــــــاء
    

 

 األربعـــــاء
 سمنار االقتصاد الرياضي

 A2أ.سعيد 

 التخطيط االقتصادي
 A10د.نصرالدين 

  

 الخميـــــس
    

 

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسراسي جدول محاضرات الفصل الد
 البنوك والتمويل بكالوريوس

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 ادارة مالية السبـــــــت
 A10 د.عبدالمنعم

 التمويل االسالمي 
 B3د.يسرا 

 

 االقتصاد االداري األحـــــــد
 B6أ.رحاب 

   

     االثنـــــين

 التمويل االصغر  الثالثــــــاء
 B6د.عمر 

 ادارة العمميات المصرفية
  B6أ.أماني 

 سمنار التمويل االسالمي
 A2 أ.عبدالكريم

 األربعـــــاء
 

    

 مبادئ التامين الخميـــــس
 A3د.عمر 

 سمنار التمويل االصغر
 B5عبدالكريم أ.

  

 

 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول 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
    

 األحـــــــد
    

 األثنيــــــن
 الوسائط المتعددة المتقدمة 

 A7أ.مجاهد 

 البرمجة المرئية
 A3د.غفاري 

 

 الثالثــــــاء
 مناهج بحث عممي

 A3د.ابتسام 

 نظم دعم القرار
 A2د.ابتسام 

  

 األربعـــــاء
 تطبيقياحصاء 

 A7د.هارون 
 تطبيقات قواعد البيانات

 A2د.هارون 

  

 الخميـــــس
    

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24دفعة )ال -م2022/2023لمعام  السادسجدول 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
 اجراءات مدنية

 A1د.اسامة 

 اجراءات مدنية
 A1د.اسامة 

 مصطمحات قانونية
 B4د.جالل 

 جراءات مدنيةسمنار ا
 أ.جعفر 

 األحـــــــد
 والوصية الميراث 

 A10أ.منتصر 

 والوصية الميراث
 A10أ.منتصر 

 سمنار الميراث والوصية
 أ.جعفر

 األثنيــــــن
 قانون العقود  

 B6أ.منتصر 

 قانون العقود
 B6أ.منتصر 

 الثالثــــــاء
 سمنار قانون العقود   

 أ.جعفر

 األربعـــــاء
    

 ـــــسالخمي
 بحثقاعة    

 B6أ.سامي 

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول 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
   Seminar Modern English 

grammer.  T.Reila 

 األحـــــــد
Reading in the 18 

th
 

century literature 

T.Hashim  A1 

 Writing the research 

paper 

T.Hashim  A1 

 

 األثنيــــــن
  English romantic 

poetry  T.Ali  B5 
 

 الثالثــــــاء
Contrastive& error 

analysis T.Dukheiry  B5 

 

 Advanced writing 

T.Nadia  A2 
 

 األربعـــــاء
   Seminar Contrastive& 

error analysis. T.Reila 

 

 الخميـــــس
Modern English 

grammer T.Tahani A1 
 World literature in 

translation T. Dukheiry  A1 

 

 

 
 م10/00/2022االربعاء  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم. 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسجدول محاضرات الفصل الدراسي 
 الطب والجراحة بكالوريوس

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
Microbiology 

 B1د.جمال بيد 

Microbiology 

 B1د.جمال بيد 

Practical Microbiolog  

 األحـــــــد
Advance 

Clinical Skills 

 د.رميساء

Practical Clinical 

Skills 

Practical Clinical Skills  

 األثنيــــــن
Systematic Pathology 

 B2د.نقداهلل 
Systematic Pathology 

 B2د.نقداهلل 
Practical Pathology  

 الثالثــــــاء
  Trapical Endemre 

Diseasri 

 B2د. عمي ادم 

 

 األربعـــــاء
Profess & Ethic 

 A9د.عمي ادم 

Pharmacology 

 B3د.محمد بكري 

  

 الخميـــــس
Practical Advance 

Clinical Skills 

Practical Advance 

Clinialc Skills 

Practical Advance 

Clinical Skills 
 

 

  م.10/00/2022يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم االربعاء 

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسرات الفصل الدراسي جدول محاض
 الشرف في المختبرات الطبية بكالوريوس

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
Enzymology and 

Endosinology  
 B1بمة  د.عمر

Body Fluid Analysis 

 B1د.عمر بمة 

  

 األحـــــــد
Practical Practical Systemic Bactenology 

and Myclogy 

 B1د.جمال بيد 

 

 األثنيــــــن
Practical Practical Histopathology 

 B1بهجة  . أ
 

 الثالثــــــاء
Cestodes and 

Trematodes 

 B1د.خديجة 

Practical Practical  

 األربعـــــاء
Imunohaeratology 

and Haerostasis 

 B1أ.مهجة 

Practical Practical  

 الخميـــــس
Research 

Metbodology 

 B1د.عمي ادم 

Practical Practical  

  م.10/00/2022يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم االربعاء 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسالفصل الدراسي محاضرات جدول 
 دبموم تقنية المعمومات  

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 الفترة الرابعة
(2-4) 

 السبـــــــت
    

 األحـــــــد
 مةالوسائط المتعددة المتقد 

 B4أ.فاطمة 

  

 األثنيــــــن
 النمذجة والمحاكاة

 A3د.غفاري 

   

 الثالثــــــاء
   

 

 تطبيقات قواعد البيانات 
 A1أ.امنية 

 األربعـــــاء
 البرمجة المرئية  

 A1أ.مدينة 

 نظم تشغيل
 A1أ.امنية 

 الخميـــــس
  (11 —2 ) 

 مـشـاريـع تـخـرج

  

 
 م.10/00/2022را من يىم االربعاء يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبا 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الشرق األهلية

 (24الدفعة ) -م2022/2023لمعام  السادسالفصل الدراسي محاضرات جدول 
 دبموم المحاسبة  

 الفترة                 
 اليوم

 الفترة األولى 
(7-9) 

 الفترة الثانية
(10-12) 

 الفترة الثالثة
(12-2) 

 رة الرابعةالفت
(2-4) 

 السبـــــــت
 ادارة مالية
 A10د.عبدالمنعم 

 محاسبة قطاع عام
 B4د.نورالدين 

 (1سمنار مراجعة )
B2 

 

 األحـــــــد
 (1)مراجعة 
 A3د.فاطمة 

 تقييم مشروعات
 B2د.نصرالدين 

 سمنار محاسبة قطاع عام
B2 

 

 األثنيــــــن
 سمنار محاسبة ادارية

B2 
 تسمنار تقييم مشروعا

B2 
 سمنار ادارة مالية

B2 

 

 الثالثــــــاء
 محاسبة ادارية

 A1د.سوزان 

 (2محاسبة متقدمة)   
 A1د.فاطمة 

 سمنار محاسبة متقدمة
B2 

 

 األربعـــــاء
    

 الخميـــــس
    

 
  م.10/00/2022يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يىم االربعاء 


