
 

 

  
  عربى )فرنسى ، ( انجليزى ،   ساعات معتمدة " المستوى االول "

  
  ظهراً  2.00الساعة  الى ظهراً  12.00الساعة  من:  الثانيةالفترة 

  
  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  اليوم

 مبادئ االدارة 2022/12/29 الخميس

 مبادئ المحاسبة المالية 2023/01/03 الثالثاء

 الرياضيات البحتة والمالية 2023/01/10 الثالثاء

 اقتصاد جزئى 2023/01/14 السبت

 لغة اجنبية لالعمال 2023/01/21 السبت

 مقدمة فى العلوم السياسية 2023/01/26 الخميس

  " للطالب المستجدون فقط " القضايا المجتمعية 2023/01/31 الثالثاء

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس معر -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء -2

  . أديبتالضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
  )1 (  



 

  
  

  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )   " ساعات معتمدة " الثانىالمستوى 
  

  ظهراً  2.00الساعة  الىظهراً  12.00الساعة  منالفترة الثانية : 
  

  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  اليوم

 مبادئ تسويق 2022/12/31 السبت

 )1محاسبة متوسطة ( 2023/01/05 الخميس

 مقدمة فى المالية العامة 2023/01/12 الخميس

 استدالل احصائى 2023/01/17 ءالثالثا

 مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات 2023/01/24 الثالثاء

 نقود وبنوك وتجارة دولية 2023/01/28 السبت

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 تبر غائبا .معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أع -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

  . شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
  
  

 )2 (  



  
  
  
  

  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )   ساعات معتمدة " " الثالثالمستوى 
  

ً  11.00صباحاً  الى الساعة  9.00الفترة االولى : من الساعة    صباحا
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

 ادارة االنتاج والعمليات طرق البحث االحصائى ن الدولىاقتصاديات النقل والشح ادارة االنتاج والعمليات ادارة االنتاج والعمليات 2022/12/29 الخميس

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات االحصاء السكانى اقتصاديات المشروعات العامة تحليل القوائم المالية استثمار 2023/01/03 الثالثاء

 2023/01/10 الثالثاء
  تطبيقات ريادة االعمال 
 والمشروعات الصغيرة

 تحليل كمى باستخدام البرمجيات الرياضيات المتقدمة جدوى الخدمات والمرافق العامة )1ت (محاسبة شركا

 مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف 2023/01/14 السبت

 مقدمة فى برمجة الحاسب مقدمة فى برمجة الحاسب اصول النظم الضريبية النظم الضريبية اصول نظم المعلومات االدراية 2023/01/21 السبت

 التفكير الناقد التفكير الناقد التفكير الناقد التفكير الناقد التفكير الناقد 2023/01/26 الخميس

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 علنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا .معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف الم -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

  . ايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيقيحظر على الطالب اصطحاب الموب -4
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
  
  

 )3 (  



 

  " ساعات معتمدة " المستوى الرابع
  

  

ً  11.00الى الساعة  صباحاً  9.00من الساعة  المستوى الرابع ( عربى )   صباحا
  

  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة المستوى الرابع ( انجليزى ، فرنسى )
  

  
  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة  شعبة إدارة األعمال

  المحاسبة

  شعبة 

الدراسات المالية 

 والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

معلومات نظم ال

 االدارية
  موارد بشرية تمويل واستثمار  تسويق  ادارة

 1محاسبة ضريبية  انظمة االجور والحوافز استثمار متقدم تسويق الخدمات موارد بشرية استراتيجية 2022/12/31 السبت
اقتصاديات الموانئ 

 والجمارك
 بحوث العمليات

استخبارات وتنقيب 
 البيانات

 ادارة استراتيجية تجارة واعمال الكترونية السياسات المالية الداخلية محاسبة مالية متقدمة ادارة المشروعات محاسبة مالية متقدمة ادارة التسويق ادارة المشروعات 2023/01/05 الخميس

 يفانظمة قياس التكال ادارة االداء ادارة مالية متقدمة ادارة اعمال دولية ادارة اعمال دولية 2023/01/12 الخميس
دراسة الجدوى 

 االقتصادية واالجتماعية

دراسة الجدوى 
 االقتصادية واالجتماعية

 نظم دعم القرار

 مراجعة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة 2023/01/17 الثالثاء
قضايا مالية وجمركية 

 معاصرة
 االلكترونية مراجعة النظم تحليل االنحدار

 استثمار تنمية الموارد البشرية تمويل دولى سلوك المستهلك محاسبة ادارية متقدمة 2023/01/24 الثالثاء
اقتصاديات االسواق 

 المالية
 1نظرية االحصاء 

نظم المعلومات المتقدمة 
 وتطبيقاتها

 االنسان والبيئة االنسان والبيئة االنسان والبيئة االنسان والبيئة سان والبيئةاالن االنسان والبيئة االنسان والبيئة االنسان والبيئة 2023/01/28 السبت

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 ء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط .لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بد -2

  ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3
  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  ة لشئون التعليم والطالبوكيل الكلي
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

 )4 (  



 

  مواد الفصل المعاكس " ساعات معتمدة " المستوى االول
  

  
  

ً  11.00صباحاً الى الساعة  9.00من الساعة  ( عربى )   صباحا
  

  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة ( انجليزى ، فرنسى )

  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  اليوم

 سلوك تنظيمى 2022/12/31 السبت

 مبادئ المحاسبة االدارية 2023/01/05 الخميس

 احصاء وصفى 2023/01/12 الخميس

 اقتصاد كلى 2023/01/17 الثالثاء

 مهارات اللغة واالتصال 2023/01/24 الثالثاء

 قانون االعمال 2023/01/28 السبت

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء -2

  . تأديبالام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس ضرورة المحافظة على نظ -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
 )5 (  



 

  مواد الفصل المعاكس " ساعات معتمدة " المستوى الثانى
  
  

  

ً  11.00صباحاً الى الساعة  9.00من الساعة  ( انجليزى ، فرنسى )   صباحا
  

  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة ( عربى )
  

  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  اليوم

  رد بشريةادارة موا 2022/12/31 السبت

 تمويل 2023/01/05 الخميس

  المحاسبة فى الوحدات الحكومية 2023/01/12 الخميس

 )2محاسبة متوسطة ( 2023/01/17 الثالثاء

 التحليل الكلى لموازنة الدولة 2023/01/24 الثالثاء

 الخطر والتأمين ىمقدمة ف 2023/01/28 السبت

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس مع -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء -2

  . تأديبالضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  )6 ( 



  
  مواد الفصل المعاكس ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )  " ساعات معتمدة " المستوى الثالث

  
  

  عصراً  5.00الساعة  الىعصراً  3.00الساعة  من
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

 تحليل وتصميم نظم المعلومات مقدمة فى االحصاءات الالمعلمية محاسبة شركات 2محاسبة شركات  محاسبة شركات 2022/12/29 الخميس

 البرامج االحصائية الجاهزة البرامج االحصائية الجاهزة مقدمة فى السياسات المالية انظمة محاسبية متخصصة ادارة الجودة 2023/01/03 الثالثاء

 ادارة التكنولوجيا اقتصاد رياضى استثمار رقابة ومراجعة داخلية اساليب كمية فى االدارة 2023/01/10 الثالثاء

 تصميم وادارة قواعد البيانات نظرية المعاينة االحصائية النظام الضريبى المصرى بحوث العمليات فى المحاسبة اخالقيات االعمال 2023/01/14 السبت

 تطبيقات فى برمجة الحاسب الجبر الخطى نظم الرقابة غلى المال العام نظم معلومات محاسبية التوريد ادارة سالسل 2023/01/21 السبت

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  الب اللجنة بعد بدءلن يسمح بدخول الط -2

  . تأديبالضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

  . حقيقيحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للت -4
  

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
  
  

  )7 (  



  
  

  
  عربى )فرنسى ، ( انجليزى ،   " فصول دراسية " الفرقة االولى

  
  ظهراً  2.00الساعة  الىظهراً  12.00الساعة  منالفترة الثانية : 

  
  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  ليوما

 مقدمة فى االعمال 2022/12/29 الخميس

 )1مبادئ المحاسبة ( 2023/01/03 الثالثاء

 للتجاريين بحتة رياضة 2023/01/10 الثالثاء

 الجزئى االقتصاد 2023/01/14 السبت

 لغة اجنبية لالعمال 2023/01/21 السبت

 مقدمة فى القانون 2023/01/26 الخميس

  مراعاة التعليمات االتية : على الطالب
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء -2

  . تأديبالمنعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  ضرورة المحافظة على نظام االمتحان -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
  

 )8 (  



  
  
  

  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )   " فصول دراسية " الفرقة الثانية
  

  ظهراً  2.00الساعة  الىظهراً  12.00الساعة  منالفترة الثانية : 
  

  مدة االمتحان : ساعتان

  المادة  التاريخ  اليوم

 مبادئ تسويقـــ  2022/12/31 السبت

 )1( محاسبة متوسطةـــ  2023/01/05 الخميس

 مقدمة فى المالية العامةـــ  2023/01/12 الخميس

 احصاء وصفىـــ  2023/01/17 الثالثاء

 مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلوماتـــ  2023/01/24 الثالثاء

 2023/01/28 السبت
  نقود وبنوك وتجارة دوليةـــ 

 ) 2013/2014ـــ اقتصاد كلى ( لطالب الئحة 

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 لس التأديب .ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مج -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى

  
  

  )9 (  
  



  
 

  
  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )   " 2016/  2015 الئحة " الفرقة الثالثة

  
ً  11.00الساعة  الىصباحاً  9.00الساعة  منالفترة االولى :    صباحا

  
  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 الداريةنظم المعلومات ا

 تمويل طرق البحث االحصائى اقتصاديات النقل والشحن الدولى تمويل تمويل 2022/12/29 الخميس

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات البرامج االحصائية الجاهزة اقتصاديات المشروعات العامة انظمة محاسبية متخصصة ادارة الجودة 2023/01/03 الثالثاء

 )1محاسبة شركات ( ريادة االعمال والمشروعات الصغيرة 2023/01/10 الثالثاء
النظم الجمركية ونظم االستيراد 

 والتصدير
 تحليل كمى باستخدام البرمجيات الرياضيات المتقدمة

 فمبادئ محاسبة تكالي مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف 2023/01/14 السبت

 مقدمة فى برمجة الحاسب مقدمة فى برمجة الحاسب اصول النظم الضريبية اصول النظم الضريبية نظم معلومات ادارية 2023/01/21 السبت

 تأمينمقدمة فى الخطر وال مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين 2023/01/26 الخميس

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب .ضرورة المحافظة  -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  الصيفىالسيد أ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
  

 )10 ( 

 



  
  
  
  
  

  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )  " 2014/  2013الئحة  " الفرقة الثالثة
  

ً  11.00الساعة  الىصباحاً  9.00الساعة  منالفترة االولى :    صباحا
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

  شعبة

 االقتصاد

  شعبة

 العلوم السياسية

 تمويل تمويل 2022/12/29 الخميس
اقتصاديات النقل والشحن 

 الدولى
 طرق البحث االحصائى

تصميم وادارة قواعد 
 البيانات

 القانون الدولى العام اقتصاد اسالمى

 انظمة محاسبية متخصصة الجودة ادارة 2023/01/03 الثالثاء
اقتصاديات المشروعات 

 العامة

البرامج االحصائية 
 الجاهزة

البنية التحتية لتكنولوجيا 
 المعلومات

 اقتصاديات االسواق المالية
البرامج االحصائية 

 الجاهزة

 2023/01/10 الثالثاء
ريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة
 )1محاسبة شركات (

ونظم النظم الجمركية 
 االستيراد والتصدير

 الرياضيات المتقدمة
تحليل كمى باستخدام 

 البرمجيات
 اقتصاد صناعى 

االدارة العامة والحكم 
 المحلى

 تاريخ العالقات الدولية ئةاقتصاديات الموارد والبي مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف 2023/01/14 السبت

 اصول النظم الضريبية اصول النظم الضريبية مقدمة فى برمجة الحاسب مقدمة فى برمجة الحاسب اصول النظم الضريبية اصول النظم الضريبية اساليب كمية فى االدارة 2023/01/21 السبت

 النظم والحياة السياسية مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين مقدمة فى الخطر والتأمين نمقدمة فى الخطر والتأمي مقدمة فى الخطر والتأمين 2023/01/26 الخميس

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 غائبا .معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر  -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

  . ن مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيقيحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كا -4
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )   " 2010/  2009الئحة  " الفرقة الثالثة
  

ً  11.00الساعة  الىصباحاً  9.00الساعة  منالفترة االولى :    صباحا
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

  شعبة

 االقتصاد

  شعبة

 العلوم السياسية

 القانون الدولى العام مبادئ التمويل مبادئ التمويل مبادئ التمويل مبادئ التمويل مبادئ التمويل مويلمبادئ الت 2022/12/29 الخميس

 انظمة محاسبية متخصصة ادارة مواد وامداد 2023/01/03 الثالثاء
اقتصاديات المشروعات 

 والخدمات العامة

البرامج االحصائية 
 الجاهزة

البنية التحتية لتكنولوجيا 
 المعلومات

 تاريخ الفكر السياسى تصاديات األسواق الماليةاق

 2023/01/10 الثالثاء
ريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة
 )1محاسبة شركات (

اقتصاديات الموانى 
 والجمارك

 الرياضيات المتقدمة
تحليل كمى باستخدام 

 البرمجيات
 تحليل اقتصادى متوسط

االدارة العامة والحكم 
 المحلى

 تاريخ العالقات الدولية مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف مبادئ محاسبة تكاليف 2023/01/14 السبت

 نظم ضريبية مقارنة نظم ضريبية مقارنة مقدمة فى برمجة الحاسب نظم ضريبية مقارنة نظم ضريبية مقارنة نظم ضريبية مقارنة نظم ضريبية مقارنة 2023/01/21 السبت

 طرق البحث االحصائى اقتصاد دولى  اقتصاد دولى  اقتصاد دولى  2023/01/26 الخميس
تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات
 النظم والحياة السياسية اقتصاد دولى 

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 لمعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا .معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف ا -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

 ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

  . وبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيقيحظر على الطالب اصطحاب الم -4
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  ( انجليزى ، فرنسى ، عربى )  " 1993الئحة  " الفرقة الثالثة
  

  صباحا 11.00الساعة  الىصباحاً  9.00الساعة  منة االولى : الفتر
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

  شعبة

 االقتصاد

  شعبة

 العلوم السياسية

 2022/12/29 الخميس
مبادئ التمويل واالدارة 

 المالية

مبادئ التمويل واالدارة 
 المالية

 تمويل واستثمار تمويل واستثمار
مبادئ التمويل واالدارة 

 المالية
 القانون الدولى العام تمويل واستثمار

 احصاء تطبيقى  احصاء لالقتصاديين )1برمجة حاسب ( )1احصاء تطبيقى ( ميةادارة المنظمات الحكو انظمة محاسبية متخصصة ادارة المنظمات الحكومية 2023/01/03 الثالثاء

 اساليب التحليل الكمى ادارة الموانى والجمارك )1محاسبة شركات ( محاسبة شركات  2023/01/10 الثالثاء
اساليب كمية فى االدارة 

 باستخدام الحاسب
 ادارة عامة اقتصاديات الصناعة

 التاريخ الدبلوماسى مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف محاسبة التكاليفمبادئ  2023/01/14 السبت

 )1نظم ضريبية ( نظم ضريبية اساليب كمية فى االدارة 2023/01/21 السبت
معمل احصائى وحاسب 

 الى
 نظم اقتصادية مقارنة ة مقارنةنظم اقتصادي نظم ضريبية

 النظم والحياة السياسية تاريخ اقتصادى تحليل وتصميم نظم تأمين تأمين اساليب كمية فى االدارة تأمين 2023/01/26 الخميس

 اقتصاديات النقود والبنوك اقتصاديات النقود والبنوك اقتصاديات النقود والبنوك والبنوكاقتصاديات النقود  اقتصاديات النقود والبنوك اقتصاديات النقود والبنوك اقتصاديات النقود والبنوك 2023/01/31 الثالثاء

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . لن يسمح بدخول الطالب اللجنة -2

 ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4
  عميد الكلية  ل الكلية لشئون التعليم والطالبوكي

  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
  

  )13 (  



  
  " 2016/  2015الئحة  " الفرقة الرابعة

  

  
ً  11.00الى الساعة  صباحاً  9.00من الساعة  الرابعة ( عربى )الفرقة    صباحا

  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة الفرقة الرابعة ( انجليزى ، فرنسى )
  

  
  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة  شعبة إدارة األعمال

  المحاسبة

  شعبة 

الدراسات المالية 

 والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

نظم المعلومات 

 االدارية
  موارد بشرية تمويل واستثمار  تسويق  ادارة

 )1محاسبة ضريبية ( محاسبة شركات استثمار متقدم محاسبة شركات ة شركاتمحاسب 2022/12/31 السبت
محاسبة الضرائب على 

 الدخل
 بحوث العمليات

استخبارات وتنقيب 
 البيانات

 السياسات المالية الداخلية محاسبة مالية متقدمة ادارة المشروعات اقتصاد قياسى ادارة التسويق ادارة المشروعات 2023/01/05 الخميس
صميم وادارة قواعد ت

 البيانات

البرامج االحصائية 
 الجاهزة

 انظمة قياس التكاليف  ادارة االداء ادارة مالية متقدمة التسويق الدولى ادارة اعمال دولية 2023/01/12 الخميس
دراسة الجدوى 

 االقتصادية واالجتماعية

دراسة الجدوى 
 االقتصادية واالجتماعية

 نظم دعم القرار

 مراجعة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة نظرية وتصميم المنظمة 2023/01/17 الثالثاء
قضايا مالية وجمركية 

 معاصرة
 مراجعة تحليل االنحدار

 تنمية الموارد البشرية اسواق ومؤسسات مالية سلوك المستهلك اسواق ومؤسسات مالية 2023/01/24 الثالثاء
عمال ريادة اال

 والمشروعات الصغيرة

اقتصاديات االسواق 
 المالية

 )1نظرية االحصاء (
نظم المعلومات المتقدمة 

 وتطبيقاتها 

 نظم معلومات محاسبية تجارة واعمال الكترونية تجارة واعمال الكترونية تجارة واعمال الكترونية تجارة واعمال الكترونية 2023/01/28 السبت
محاسبة تكاليف النقل 

 حرىالب
 تمويل

نظم معلومات محاسبية 
 متقدمة

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 ع ساعة فقط .لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى برب -2

  ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3
  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   . د / ايمن شتيوىأ 

  
 )14 (  



  
  " 2014/  2013الئحة  " الفرقة الرابعة

  

  

ً  11.00الى الساعة  صباحاً  9.00من الساعة  الرابعة ( عربى )الفرقة    صباحا
  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة الفرقة الرابعة ( انجليزى ، فرنسى )

  
  

  اعتانمدة االمتحان : س

 التاريخ اليوم

  شعبة  شعبة إدارة األعمال
  المحاسبة

شعبة الدراسات 
  المالية والجمركية

شعبة اإلحصاء 
  التطبيقى

شعبة نظم 
  المعلومات اإلدارية

  شعبة 
  اإلقتصاد

  شعبة 
  العلوم السياسية

  موارد بشرية تمويل واستثمار  تسويق  ادارة

 محاسبة شركات محاسبة شركات بة شركاتمحاس محاسبة شركات 2022/12/31 السبت
محاسبة ضريبية 

)1( 

محاسبة الضرائب 
 على الدخل

 بحوث العمليات
استخبارات وتنقيب 

 البيانات

نظرية اقتصادية 
 جزئية متقدمة

تاريخ الفكر 
 السياسى

 ادارة المشروعات 2023/01/05 الخميس
البرامج االحصائية 

 الجاهزة
 عاتادارة المشرو )1اقتصاد قياسى (

محاسبة مالية 
 متقدمة

السياسات المالية 
 الداخلية

تصميم وادارة 
 قواعد البيانات

البرامج االحصائية 
 الجاهزة

 )1اقتصاد قياسى (
الراى العام 

 واالعالم

 نظم قياس التكاليف  اقتصاديات العمل ادارة مالية متقدمة ادارة اعمال دولية ادارة اعمال دولية 2023/01/12 الخميس

الجدوى  دراسة
االقتصادية 
 واالجتماعية

دراسة الجدوى 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 اقتصاديات العمل نظم دعم القرار
تحليل السياسة 

 الخارجية

 2023/01/17 الثالثاء
نظرية وتصميم 

 المنظمة

نظرية وتصميم 
 المنظمة

نظرية وتصميم 
 المنظمة

نظرية وتصميم 
 المنظمة

 مراجعة
قضايا مالية 

 صرةوجمركية معا
 مراجعة تحليل االنحدار

اقتصاديات 
 المشروعات العامة

 جيوبوليتكس

 ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية 2023/01/24 الثالثاء

ريادة االعمال 
والمشروعات 

 الصغيرة

اقتصاديات االسواق 
 المالية

نظرية االحصاء 
)1( 

نظم المعلومات 
 بيقاتها المتقدمة وتط

مشاكل االقتصاد 
 المصرى

مشاكل االقتصاد 
 المصرى

 2023/01/28 السبت
ادارة المعرفة 

 واالبتكار
 ادارة التسويق

ادارة البنوك 
 التجارية

ادارة المعرفة 
 واالبتكار

نظم معلومات 
 محاسبية

محاسبة تكاليف 
 النقل البحرى

 تمويل
نظم معلومات 

 محاسبية

مبادئ محاسبة 
 ادارية

 السياسيةالتنمية 

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

  ظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب .ضرورة المحاف -3
  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  يد الصيفىالسأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  " 2010/  2009الئحة  " الفرقة الرابعة

  
ً  11.00الى الساعة  صباحاً  9.00من الساعة  الرابعة ( عربى )الفرقة    صباحا

  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة الفرقة الرابعة ( انجليزى ، فرنسى )
  

  
  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  ة األعمالشعبة إدار
  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

الدراسات المالية 

 والجمركية

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

  شعبة
 االقتصاد

  شعبة
 العلوم السياسية

  تسويق  ادارة 

 بحوث العمليات محاسبة شركات )2محاسبة شركات ( محاسبة شركات محاسبة شركات 2022/12/31 السبت
ستخبارات االعمال ا

 وتنقيب البيانات

نظرية اقتصادية جزئية 
 متقدمة

 السياسات العربية

 الخطر والتأمين بحوث تسويق  موارد بشرية استراتيجية 2023/01/05 الخميس
السياسات والنظم 

 الجمركية

تصميم وادارة قواعد 
 البيانات

البرامج االحصائية 
 الجاهزة

 دوليةسياسات مالية  )1اقتصاد قياسى (

 انظمة التكاليف ادارة اعمال دولية ادارة اعمال دولية 2023/01/12 الخميس

دراسة الجدوى 
االقتصادية واالجتماعية 

)1( 

ريادة االعمال 
 والمشروعات الصغيرة

 نظم دعم القرار
اقتصاديات الصناعة 

 )2والعمل (
 تحليل السياسة الخارجية

 مراجعة سلوك المستهلك ةنظرية وتصميم المنظم 2023/01/17 الثالثاء
حسابات الضريبة 

 الجمركية
 جيوبوليتكس االقتصاد االسالمى مراجعة تحليل االنحدار

 ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية 2023/01/24 الثالثاء
ريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة
 ادارة استراتيجية نظرية االحصاء

مشاكل االقتصاد 
 المصرى

 اقتصاد دولى

 2023/01/28 السبت
دراسة الجدوى 

 االقتصادية واالجتماعية

دراسة الجدوى 
 االقتصادية واالجتماعية

 نظم معلومات محاسبية الخطر والتأمين نظم الرقابة المالية  نظم معلومات محاسبية
دراسة الجدوى 

 االقتصادية واالجتماعية
 التنمية السياسية

  مات االتية :على الطالب مراعاة التعلي
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . -2

  إلحالة إلى مجلس التأديب .ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض ل -3
  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  " 1993الئحة  " ةالفرقة الرابع
  

  
ً  11.00الى الساعة  صباحاً  9.00من الساعة  الرابعة ( عربى )الفرقة    صباحا

  
  عصراً  5.00عصراً الى الساعة  3.00 من الساعة الفرقة الرابعة ( انجليزى ، فرنسى )

  
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

  شعبة 

  إدارة األعمال

  شعبة 

  المحاسبة

  شعبة 

 ت المالية والجمركيةالدراسا

  شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

  شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

  شعبة
 االقتصاد

  شعبة
 العلوم السياسية

 ىتاريخ الفكر السياس نظرية اقتصادية كلية متقدمة محاسبة شركات نظم معلومات ادارية )1محاسبة ضريبية ( )2محاسبة شركات ( نظم معلومات ادارية 2022/12/31 السبت

 سياسات مالية  مبادئ االقتصاد القياسى ادارة قواعد وموارد البيانات سياسات مالية  )2سياسات مالية ( محاسبة الزكاة ادارة تسويق 2023/01/05 الخميس

 االستدالل االحصائى محاسبة حكومية )1محاسبة تكاليف ( ادارة اعمال دولية 2023/01/12 الخميس
نظم معلومات واتخاذ 

 اتالقرار
 السياسات الخارجية تطور فكر اقتصادى

 )1مراجعة ( تحليل وتصميم تنظيمى 2023/01/17 الثالثاء
اقتصاديات المشروعات 

 العامة
 نظم دبلوماسية وقنصلية اقتصاد اسالمى )2برمجة حاسب ( تحليل االنحدار

 تنمية اقتصادية تنمية اقتصادية اسواق مال نظرية االحصاء يةتنمية اقتصاد اسواق ومنظمات مالية اسواق ومنظمات مالية 2023/01/24 الثالثاء

 العينات وتصميم التجارب رقابة مالية محاسبة ادارية محاسبة ادارية 2023/01/28 السبت
محاسبة ادارية وتطبيقات على 

 الحاسب
 التنمية السياسية اساليب كمية فى االدارة

 2023/02/02 الخميس
قضايا اقتصادية مصرية 

 رةمعاص

قضايا اقتصادية مصرية 
 معاصرة

 اقتصاديات النقل
قضايا اقتصادية مصرية 

 معاصرة
 ـــــــ انترنت واتصاالت عن بعد

قضايا اقتصادية مصرية 
 معاصرة

 2023/02/04 السبت
قضايا ادارية مصرية 

 معاصرة

قضايا ادارية مصرية 
 معاصرة

اقتصاديات خدمات االتصال 
 الفضائية

قضايا ادارية مصرية 
 معاصرة

قضايا ادارية واقتصادية 
 معاصرة

 عالقات سياسية دولية
قضايا ادارية مصرية 

 معاصرة

  على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . -1

 بعد بدء االمتحان اال بعذر مقبول وبحد اقصى بربع ساعة فقط . لن يسمح بدخول الطالب اللجنة -2

  ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3
  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  عميد الكلية  ل الكلية لشئون التعليم والطالبوكي
  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  ( حقوق االنسان )ادة جدول امتحان م
  
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 الفرقة موعد االمتحان التاريخ اليوم

 2023/02/02 الخميس
  ظهراً  12.00من الساعة 

  ظهراً  2.00الى الساعة 

  يع طالب الكليةلجم
  

  ( جميع الفرق ـ جميع اللوائح )
  

 ) ـ فرنسى ( انتظام ـ انتساب ـ انجليزى

  على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية :  
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لجنة بعد بدءلن يسمح بدخول الطالب ال -2

  . تأديبالضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

  . يحظر على الطالب اصطحاب الموبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيق -4

  
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  السيد الصيفىأ . د /   أ . د / ايمن شتيوى
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  ) ، عربى ( انجليزى اللوائح القديمة مواد
  

  مدة االمتحان : ساعتان

 المادة الفرقة موعد االمتحان التاريخ اليوم

 2023/02/02 الخميس
  ظهراً  12.00من الساعة 

  ظهراً  2.00ساعة الى ال

للطالب المتخلفين فى مواد اللوائح 

  القديمة

 ( انتظام ـ انتساب ـ انجليزى )

 مبادئ االدارة واالعمال

  مقدمة فى االقتصاد

 لغة اجنبية

 نظرية اقتصادية كلية

  على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية :  
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىلمعلنة وااللتزام بالجلوس معرفة أماكن االمتحانات من واقع الكشوف ا -1

  .فقط  بربع ساعةاال بعذر مقبول وبحد اقصى االمتحان  لن يسمح بدخول الطالب اللجنة بعد بدء -2

  . تأديبالضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

  . وبايل داخل اللجنة حتى وان كان مغلقاً وبخالف ذلك يعد شروعاً فى الغش ويحال الطالب للتحقيقيحظر على الطالب اصطحاب الم -4

  

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  أ . د / ايمن شتيوى

  
  
  

  السيد الصيفىأ . د / 
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