
  
 

        
 كلية التجارة        

 وحدة التعليم المفتوح    
 

 جـــــدول
 الفصل الدراسي األول  -امتحانات المستوي الثاني 

 (2022دور ديسمبر  (
 

 المادة موعد االمتحان التاريخ

 21/1211/ 4االحـــــــد 
من الساعة الثانية عشرة 
ظهرا وحتى الثانية بعد 

  الظهر

 تســويـق
 القياس والتحليل المحاسبي 21/1211/ 6الثاء الث

 التحليل االقتصادي 21/1211/ 8الخميس 
 الماليــة العامــــــــــــــــــــة 21/21/1211االحـــــــــد 
 المحاسبة المتوسطة 13/21/1211الثالثــــاء 
 تعليمات: (2محاسبة تكاليف ) 21/21/1211الخميس 

رقام جلوسهم والمـواد المقـرر امتحـا هم فيهـا وأمـاكت االمتحا ـا  مـت علي الطالب معرفة أ .2
ال اعتبر الطالب غائبًا.  واقع الكشوف المعل ة وااللتزام بالجلوس في أماك هم المحددة وا 

علي الطالب أت يكو وا في األماكت المحـددة لالمتحا ـا  وفقـا للتـاريم المومـم أمـام كـل  .1
 علي األقل.مادة قبل بدء االمتحات بربع ساعة 

االمتحـات مـت مكتـب القبـول والتسـجيل ويجـب أت  لعلي كـل طالـب أت يتسـلم بطاقـة دخـو  .3
 يقدمها في كل امتحات.

 .ةعلي الطالب المحافظة علي  ظام االمتحات حتى ال يعرموا أ فسهم للمسائلة التأديبي  .4
 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. .1
ات ومعـ  التليفـوت المحمـول أو أي  ال  سـمعية م عـًا غير مسموح بدخول الطالـب االمتحـ .6

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لـت يسـمم للطـالب بـدخول االمتحـات دال بعـد سـداد الرسـوم المقـررة للمـواد التـي  ملحوظة هامة:

ال تعرض للمساءلة التأديبي  .  ةتم التسجيل فيها وا 
  
 



 
 

  
 كلية التجارة    

 وحدة التعليم المفتوح       

 ــدولجــ
 لثاني الفصل الدراسي ا -امتحانات المستوي الثاني

 (2022دور ديسمبر  (                          
 المادة موعد االمتحان التاريخ

 21/1211/ 4االحـــــــد 
من الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الحادية 

 عشر

 استثمار وتمويل
 مقدمة في محاسبة الشركا  21/1211/ 6الثالثاء 
 اقتصاديا  ال قود والمصارف 21/1211/ 8الخميس 

 مبادئ اإلحصاء 21/21/1211الحـــــــــد ا
 / بحوث تسويقتصميم ال ظم المحاسبية 13/21/1211الثالثــــاء 
 تعليمات:  مقدمة في المحاسبة اآللية 21/21/1211الخميس 

علي الطالب معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحا هم فيها وأماكت االمتحا ا  مت واقـع  .2
ال اعتبر الطالب غائبًا.الكشوف المعل ة   وااللتزام بالجلوس في أماك هم المحددة وا 

علي الطالب أت يكو وا في األماكت المحددة لالمتحا ا  وفقا للتاريم المومم أمام كل مـادة  .1
 قبل بدء االمتحات بربع ساعة علي األقل.

ت االمتحـــات مـــت مكتـــب القبـــول والتســـجيل ويجـــب أ لعلـــي كـــل طالـــب أت يتســـلم بطاقـــة دخـــو  .3
 يقدمها في كل امتحات.

 .ةعلي الطالب المحافظة علي  ظام االمتحات حتى ال يعرموا أ فسهم للمسائلة التأديبي  .4
 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. .1
غيـــر مســـموح بـــدخول الطالـــب االمتحـــات ومعـــ  التليفـــوت المحمـــول أو أي  ال  ســـمعية م عـــًا  .6

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لت يسمم للطالب بدخول االمتحات دال بعد سداد الرسوم المقررة للمواد التي تم  هامة:ملحوظة 

ال تعرض للمساءلة التأديبي  . ةالتسجيل فيها وا 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



    
         

     
 كلية التجارة           
 وحدة التعليم المفتوح      

 جـــــدول
 الفصل الدراسي األول  -امتحانات المستوي الثالث

 (2222دور ديسمبر  (
 

 المادة موعد االمتحان التاريخ

من الساعة التاسعة  3/21/1211ـــ   السبـ
صباحا وحتى الحادية 

 عشر
 

 المحاسبة في المجال اإلداري
 اقتصاديا  دولية 1/21/1211االث يـت  
 ددارة العمليا  7/21/1211االربعاء 
 تحليل أوراق مالية 22/21/1211السبــــــ  
 (1محاسبة تكاليف ) 21/21/1211االث يــــت 
 معايير المحاسبة المالية 24/21/1211ء االربعـــا

 تعليمات: 
علــي الطــالب معرفــة أرقــام جلوســهم والمــواد المقــرر امتحــا هم فيهــا وأمــاكت االمتحا ــا  مــت  .2

ال اعتبر الطالب غائبًا.  واقع الكشوف المعل ة وااللتزام بالجلوس في أماك هم المحددة وا 
تحا ــا  وفقــا للتــاريم المومــم أمــام كــل علــي الطــالب أت يكو ــوا فــي األمــاكت المحــددة لالم .1

 مادة قبل بدء االمتحات بربع ساعة علي األقل.
االمتحــات مــت مكتــب القبــول والتســجيل ويجــب أت  لعلــي كــل طالــب أت يتســلم بطاقــة دخــو  .3

 يقدمها في كل امتحات.
 .ةعلي الطالب المحافظة علي  ظام االمتحات حتى ال يعرموا أ فسهم للمسائلة التأديبي  .4
 باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. يصرح .1
غيــر مســموح بــدخول الطالــب االمتحــات ومعــ  التليفــوت المحمــول أو أي  ال  ســمعية م عــًا  .6

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لـت يسـمم للطـالب بـدخول االمتحـات دال بعـد سـداد الرسـوم المقـررة للمـواد التـي  ملحوظة هامة:

ال تعرض للمسا  .  ةءلة التأديبيتم التسجيل فيها وا 
 

 
 
 
 
 



 
         
 

 ةكلية التجار            
 وحدة التعليم المفتوح      

 جـــــدول
 امتحانات المستوي الثالث الفصل الدراسي الثاني

 (2222دور ديسمبر  (
 

 المادة موعد االمتحان التاريخ

 3/21/1211السبــــ   
من الساعة الثانية عشرة 
ظهرا وحتى الثانية بعد 

 الظهر

  ظم معلوما  ددارية ومحاسبية
 م شا  ماليــــة 1/21/1211االث يـت  
  ظم دتصـــــــال 7/21/1211االربعاء 
 محاسبة ددارية 22/21/1211السبــــــ  
 (3/1) المشروعات الصغيرة / الرقابة والمراجعة الداخلية 21/21/1211االث يــــت 
 (3/1)            المرائب وقطاع األعمال 24/21/1211األربعاء 

 تعليمات:
رفـة أرقـام جلوسـهم والمـواد المقـرر امتحـا هم فيهـا وأمـاكت االمتحا ـا  علي الطـالب مع .2

ال اعتبـر الطالـب  مت واقع الكشـوف المعل ـة وااللتـزام بـالجلوس فـي أمـاك هم المحـددة وا 
 غائبًا.

علي الطالب أت يكو وا في األماكت المحددة لالمتحا ا  وفقا للتاريم المومم أمـام  .1
 ساعة علي األقل.كل مادة قبل بدء االمتحات بربع 

االمتحـات مـت مكتـب القبـول والتسـجيل ويجـب  لعلي كـل طالـب أت يتسـلم بطاقـة دخـو  .3
 أت يقدمها في كل امتحات.

علـــي الطــــالب المحافظـــة علــــي  ظـــام االمتحــــات حتـــى ال يعرمــــوا أ فســـهم للمســــائلة   .4
 .ةالتأديبي

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. .1
المتحــات ومعــ  التليفــوت المحمــول أو أي  ال  ســمعية غيــر مســموح بــدخول الطالــب ا .6

 .ةم عًا للتعرض للمسائلة التأديبي
لت يسمم للطالب بدخول االمتحات دال بعد سـداد الرسـوم المقـررة للمـواد التـي  ملحوظة هامة:

ال تعرض للمساءلة التأديبي  .  ةتم التسجيل فيها وا 
 

  
 
 
 
 

      



         
 

 كلية التجارة              
 وحدة التعليم المفتوح         

 جـــــدول
 

 الفصل الدراسي األول  -مستوي الرابعامتحانات ال
 (2222دور ديسمبر (

 

 موعد االمتحان التاريخ
 المحاسبةمسار  شعبة المال واألعمال

 المادة المادة

 4/21/1211االحــــــــــد  

من الساعة 
التاسعة صباحا 
وحتى الحادية 

 عشر

 ةـــــــــة ومراجعـــــــرقاب ةـــــــــــرقابة ومراجع
 نظم محاسبية متخصصة بحوث العمليات في اإلدارة والمحاسبة 6/21/1211ثـــــاء  الثال

 (1محاسبة ضريبية ) إدارة المنشات المتخصصة 8/21/1211الخمــيس  

االحـــــــــــد  
22/21/1211 

 محاسبة تكاليف متقدمه الــــــــــــــــسياسات األعم

الثالثـــــاء  
23/21/1211 

 دراسات جدوى اقتصادية مالية متقدمةمحاسبة 

الخميس  
21/21/1211 

 أساسيات التامين والتقارير المالية نظم المعلومات واتخاذ القرارات

 تعليمات:
علي الطالب معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحا هم فيها وأماكت االمتحا ا  مت واقـع الكشـوف  .2

ال اعتبر الطالب غائبًا.المعل ة وااللتزام بالجلوس في أماك ه  م المحددة وا 
علي الطالب أت يكو وا في األماكت المحددة لالمتحا ا  وفقا للتاريم المومم أمـام كـل مـادة قبـل بـدء  .1

 االمتحات بربع ساعة علي األقل.
االمتحات مت مكتب القبول والتسجيل ويجب أت يقـدمها فـي كـل  لعلي كل طالب أت يتسلم بطاقة دخو  .3

 امتحات.
 .ةالطالب المحافظة علي  ظام االمتحات حتى ال يعرموا أ فسهم للمسائلة التأديبي علي  .4
 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. .1
غيـــر مســـموح بـــدخول الطالـــب االمتحـــات ومعـــ  التليفـــوت المحمـــول أو أي  ال  ســـمعية م عـــًا للتعـــرض  .6

 .ةللمسائلة التأديبي
االمتحــات دال بعـد ســداد الرسـوم المقــررة للمــواد التـي تــم التســجيل لـت يســمم للطـالب بــدخول  ملحوظــة هامــة:

ال تعرض للمساءلة التأديبي  .  ةفيها وا 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       
 كلية التجارة         

 وحدة التعليم المفتوح      

 جـــــدول
 الفصل الدراسي الثاني -امتحانات المستوي الرابع

 (2222دور ديسمبر  (
 

 موعد االمتحان التاريخ
 المحاسبةمسار  شعبة المال واألعمال

 المادة المادة

 4/21/1211االحــــــــــد  

من الساعة 
الثانية عشرة 
ظهرا وحتى 
الثانية بعد 

  الظهر

 محاسبه ماليه متقدمه إدارة الموارد البشرية
 (2محاسبة ضريبية ) تنمية اقتصادية وتخطيط 6/21/1211الثالثـــــاء  
 ةـــــــــــــــاداره استراتيجي نظم محاسبية متخصصة 8/21/1211الخمــيس  
االحـــــــــــد  

22/21/1211 
 استثمار وتمويل وتحليل قوائم ماليه استثمار وتمويل وتحليل األوراق المالية

 اتــــــــــــــــــمراجعة الحساب مراجعة الحسابات 23/21/1211الثالثـــــاء 
الخميس  

21/21/1211 
 محاسبة إدارية متقدمة محاسبة إدارية متقدمة

 ت:تعليما
علـــي الطـــالب معرفـــة أرقـــام جلوســـهم والمـــواد المقـــرر امتحـــا هم فيهـــا وأمـــاكت االمتحا ـــا  مـــت واقـــع  .2

ال اعتبر الطالب غائبًا.  الكشوف المعل ة وااللتزام بالجلوس في أماك هم المحددة وا 
علــي الطــالب أت يكو ــوا فــي األمــاكت المحــددة لالمتحا ــا  وفقــا للتــاريم المومــم أمــام كــل مــادة قبــل  .1

 ء االمتحات بربع ساعة علي األقل.بد
االمتحـات مـت مكتـب القبـول والتسـجيل ويجـب أت يقـدمها فـي  لعلي كل طالـب أت يتسـلم بطاقـة دخـو  .3

 كل امتحات.
 .ةعلي الطالب المحافظة علي  ظام االمتحات حتى ال يعرموا أ فسهم للمسائلة التأديبي  .4
 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة. .1
ح بــدخول الطالــب االمتحــات ومعــ  التليفــوت المحمــول أو أي  ال  ســمعية م عــًا للتعــرض غيــر مســمو  .6

 .ةللمسائلة التأديبي
لت يسمم للطالب بدخول االمتحـات دال بعـد سـداد الرسـوم المقـررة للمـواد التـي تـم التسـجيل  ملحوظة هامة:

ال تعرض للمساءلة التأديبي  .ةفيها وا 


