برنامج بكالوريوس التجارة المهنى
(علوم االعمال بنظام التعليم االلكترونى المدمج)
جدول اللقـاءات الدورية دور مارس 8102

الفصل الدراسي االول
الجوعت .2011/6/1, 5/11, 5/4, 4/20 ,4/6 ,3/23:

الجوعت .2011/5/25, 5/11, 4/22, 4/13 , 3/30 , 3/16:

.
المحاضرة المحاضرة األولى المحاضرة الثانية المحاضرة الثالثة
من
8

المكان
كمية التجارة

مدرج العيوطى

إلى
03.9

من
03.9

إلى
11319

101
اساسياث الوحاسبت

102
اساسياث االدارة

أ3د 3عبداهلل
عبدالسالم
أ3د 3أحمد أبو طالب

أ.د .عبذ الحويذ
أبو ناعن

من
1

المحاضرة الثالثة

المحاضرة

إلى
03.9

من
1

المكان

19.

كمية التجارة

اساسيات الرياضة

المحاضرة الرابعة
من
03.9

إلى
03.9

إلى
.319

198

191

لغة انجميزية

االقتصـــاد

المحاضرة الخامسة
من
.3.9

إلى
6

مقرر اختياري كود()110
-حقوق االنسان

د 3محمد رمضان
المكان مبنى تعميمى 0

أ3د 3عمى السيد الديب

أ3د 3سامى السيد

د 3زينب مصطفى

أ3د 3محمد عبد المنعم
جودة

(مدرج )169

مقرر اختياري كود()11.
-عمم نفس اجتماعي

مدرج العيوطى

د3الهام عاشور حجاجى
د 3رانده رضا عباس
بمدرج العيوطى

الفصل الدراسي الثانى
الجوعت .2011/5/25, 5/11, 4/22, 4/13 , 3/30 , 3/16:

الجوعت .2011/6/1, 5/11, 5/4, 4/20 ,4/6 ,3/23:

.

المحاضرة

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

إلى
03.9

إلى
11319

من
8

المكان

من
03.9

المحاضرة
المكان

كمية التجارة
مدرج العيوطى

من
03.9

إلى
11319

كود()11.

105
104
اساسياث الوحاسبت ( )2اساسياث االدارة ()2
د .أحوذ سباعي
د .حسن عبذالعال

المحاضرة الثانية

مقرر اختياري ()1
-مبادئ االعالن

أ3د 3عمى السيد عجوة

د .هشام صبرى
البحيرى

أ3د 3سامى السيد عبدالعزيز
المكان مبنى تعميمى 0

كمية التجارة

(مدرج )061
كود ()116
مقرر اختياري ()0
-التنمية الذاتية

المحاضرة الثالثة
من
1

إلى
03.9
196

اساسيات تكنولجيا
المعمومات فى
المحاسبة واالدارة
د .هصطفي هحوود حسن
هالل

د 3عبدالعزيز السيد
مصطفى
بمدرج (و)

(المهارات الشخصية)

بمدرج (ب) بكمية التجارة

هلحوظت  :يوجذ بالفصل الذراسي الثاني هقرر اختيارً بين هقررً ()116 ,113
يختار الذارس أى هنهوا باالضافت إلي الوقرراث االجباريت.

المحاضرة الرابعة
من
03.9

إلى
.319

190
قانون االعمال
أ3د 3سامى عبدالباقى

بمدرج العيوطى

