Faculty of Management and Technology - Dokki

Courses Suggestion
Summer 2012
Mondays, Tuesdays, Wednesdays
) ( English Section
)Second Lecture (12.00-3.00
code
EA428
EA322
EY427
EI411
EA419
EA213
EA312
EA327
EA311

Course Title
Advanced Marketing
Logistics
Adv. Financial Accounting
Tax Systems
Financial Analysis
Statistics
Financial Mgt.
Integrated Marketing
H.R.Mgt.

Hall
203
D
204
lab1
303
B
302
304
C

)First Lecture (9.00-12.00
Name
د .محمد شلبي
أ /سارة سويدان
أ/إيمان فتحي
أ /عمرو البيلي
أ /غيداء أسامة
د .صفوت حميدة
د .هيام وهبة
د .سارة العيوطي
د .أميمة الشاعر

code
EY315
EA416
EA315
EY311
EA415
ES211
EY221
EA326
EX402
EA411

Course Title
Auditing
Financial Markets&Org.
Consumer Beh.
)Managerial Acc.(1
Personal Selling
Data Base
Cost Acc.
Marketing Res.
Cultral Affairs
O.D

Hall
Lab1
303
lab2
202
203
E
302
B
A
C

Name
أ /نوران نبيل
د .هيام وهبة
أ /سارة العيوطي
أ /إيمان فتحي
د .محمد شلبي
د .نشوى ممدوح
أ /غيداء أسامة
د .مروة نبيل
د .إيناس برسوم
د .أميمة الشاعر

ملحوظة
في حالة وجود عدد من الطالب (  10طالب فأكثر ) ،ولديهم رغبة في طرح أحد المقررات غير المطروحة بالجدول في هذه الحالة يمكن إلدارة الكلية مناقشة طرح هذا المقرر
د .محمد ايهاب كيرة

د.عبدالفتاح السيد النعماني

رئيس قسم اإلدارة المالية والمحاسبة

رئيس قسم األعمال الدولية والتسويق

د .محمد أسعد النيداني
عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا -الدقي

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
فرع القاهرة
كلية اإلدارة و التكنولوجيا بالدقي

الجدول الدراسى المقترح للفصل الصيفى  2012أيام األثنين ،الثالثاء ،األربعاء
)القسم العربى(
المحــاضـــرة اإلولــــى ( )12.00-9.00
كود المقرر

المقــرر

AW321
AA328
AY311
AI411
AA421
AA213
AA315
AA418
AY221

قانون أعمال
إدارة اإلعالن
محاسبة إدارية ()1
النظم الضريبية
اإلدارة اإلستراتيجية
احصاء
سلوك مستهلك
أستثمار
محاسبة التكاليف

القاعة

المحــاضـرة الثــانيــة ()3.00-12.00
اإلسم

كــود المقرر

د .إيناس جابر
AX413
D
 305د .عبدالفتاح النعماني AA428
301
د.أحمد حسب هللا AA317
أ /إيمان خليل
AY315
lab3
 204د.عبدالحميد أبو ناعم AS211
د.صفوت حميدة
AA312
304
د.عادل مصطفى
AA321
205
أ /محمد محرم
AA419
lab4
د .أحمد حجاج
AY325
201
AI425

المقــرر

القاعة

اإلسم

مهارات التفاوض
التسويق المتقدم
التسويق الكتروني
المراجعة
قواعد البيانات
اإلدارة المالية
إدارة اإلنتاج والعمليات
تحليل مالى
محاسبة إدارية 2
دراسة جدوى المشروعات

205
305
202
201
E
Lab3
A
lab4
301
Lab2

د.عادل مصطفى
د.عبدالفتاح النعماني
د.منى يوسف
د .أحمد حجاج
د .نشوى ممدوح
أ/إيمان خليل
د .أحمد فرغلي
أ /محمد محرم
د .أحمد حسب هللا

ملحوظة
في حالة وجود عدد من الطالب (  10طالب فأكثر ) ،ولديهم رغبة في طرح أحد المقررات غير المطروحة بالجدول في هذه الحالة يمكن إلدارة الكلية مناقشة طرح هذا المقرر
د .محمد ايهاب كيرة

د.عبدالفتاح السيد النعماني

رئيس قسم اإلدارة المالية والمحاسبة

رئيس قسم األعمال الدولية والتسويق

د .محمد أسعد النيداني
عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا -الدقي

