جميع طالب الفرقة األولى إنتظام :
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً } { ٣ : ١

جـــدول امتحان السنة األولى إنتظـــام

) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
و الطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى .
مدة االمتحان  :ساعتــــــــــان
اليـــــــــــــــوم

التاريـــــــــــخ

المــــــــــــــــــــادة

الثالثاء
السبت
األربعاء
األربعاء
االثنين
السبت
الثالثاء

٢٠١٧ / ١٢ / ٢٦
٢٠١٧ / ١٢ / ٣٠
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٣
٢٠١٨ / ٠١ / ١٠
٢٠١٨ / ٠١ / ١٥
٢٠١٨ / ٠١ / ٢٠
٢٠١٨ / ٠١ / ٢٣

مقدمة فى االعمال
االقتصاد الجزئى
مبادئ المحاسبة )(١
رياضة بحتة للتجاريين
لغة اجنبية لالعمال
حقوق االنسان
مقدمة فى القانون

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .

 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .

 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

جميع طالب الفرقة األولى شعبـة اللغة االنجليزية والفرنسية
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً )(٣-١

جميع طالب الفرقة األولى إنتساب
من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً )(١١-٩

جدول امتحان السنة األولى ) إنتساب ـ انجليزى ـ فرنسى (

) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
و الطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى .

مدة االمتحان  :ساعتــــــــــان
اليـــــــــــــــوم

التاريـــــــــــخ

المــــــــــــــــــــادة

اإلثنين
الجمعة
الثالثاء
الثالثاء
االحد
الخميس
الثالثاء

٢٠١٧ / ١٢ / ٢٥
٢٠١٧ / ١٢ / ٢٩
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٢
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٩
٢٠١٨ / ٠١ / ١٤
٢٠١٨ / ٠١ / ١٨
٢٠١٨ / ٠١ / ٢٣

مقدمة فى االعمال
االقتصاد الجزئى
مبادئ المحاسبة )(١
رياضة بحتة للتجاريين
لغة اجنبية لالعمال
حقوق االنسان
مقدمة فى القانون

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .

 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .

 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

جميع طالب الفرقة الثانية إنتساب
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً )( ٣-١

جميع طالب الفرقة الثانية } إنتظام  /شعبـة اللغة االنجليزية والفرنسية {
من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً ) ( ١١-٩

جـــدول امتحان السنة الثانية } إنتظام  /إنتساب  /شعبـة اللغة االنجليزية والفرنسية {
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
والطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى .
مدة االمتحان  :ساعتــــــــــان
اليـــــــــــــــوم

التاريـــــــــــخ

المــــــــــــــــــــادة

الخميس
اإلثنين
الجمعة
السبت

٢٠١٧ / ١٢ / ٢٨
٢٠١٨ / ٠١ / ٠١
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٥
٢٠١٨ / ٠١ / ١٣

االربعاء

٢٠١٨ / ٠١ / ١٧

محاسبة متوسطة )(١
مبادئ تسويق
مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات
احصاء وصفى
نقود وبنوك وتجارة دولية
اقتصاد كلى ) لطالب الالئحة القديمة (

االثنين

٢٠١٨ / ٠١ / ٢٢

مقدمة فى المالية العامة

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .

 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .

 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

الالئحة الجديدة ) الئحة ( ٢٠١٦ / ٢٠١٥
جميع طالب الفرقة الثالثة الالئحة الجديدة } شعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً { ٣ - ١ } .

جميع طالب الفرقة الثالثة الالئحة الجديدة ))انتظام  /انتساب ((
من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً{ ١١ - ٩ }.

جـــدول امتحان السنة الثالثة ) لطالب الالئحة الجديدة (
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
مدة االمتحان :ساعتـــان
التاريــــخ
الثالثاء / ١٢ / ٢٦
٢٠١٧
السبت / ١٢ / ٣٠
٢٠١٧
االربعاء / ٠١ / ٠٣
٢٠١٨
االربعاء / ٠١ / ١٠
٢٠١٨
االثنين / ٠١ / ١٥
٢٠١٨
السبت / ٠١ / ٢٠
٢٠١٨

شعبة إدارة األعمال

شعبة المحاسبة

شعبة الدراسات المالية
والجمركية

شعبة اإلحصاء التطبيقي

شعبة نظم المعلومات االدارية

مقدمة فى الخطر والتأمين

مقدمة فى الخطر والتأمين

مقدمة فى الخطر والتأمين

مقدمة فى الخطر والتأمين

مقدمة فى الخطر والتأمين

ريادة االعمال
والمشروعات الصغيرة

محاسبة شركات )(١

الرياضيات المتقدمة

تحليل كمى
باستخدام البرمجيات

تمويل

تمويل

طرق البحث االحصائى

تمويل

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

ادارة الجودة

انظمة محاسبية متخصصة

اقتصاديات المشروعات العامة

البرامج االحصائية الجاھزة

البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات

نظم معلومات ادارية

اصول النظم الضريبية

اصول النظم الضريبية

مقدمة فى برمجة الحاسب

مقدمة فى برمجة الحاسب

النظم الجمركية
ونظم االستيراد والتصدير
اقتصاديات النقل
والشحن الدولى

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

الالئحة القديمـــة ) الئحة ( ٢٠١٤ / ٢٠١٣
جميع طالب الفرقة الثالثة الالئحة القديمة } شعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {

جميع طالب الفرقة الثالثة الالئحة القديمة ))انتظام  /انتساب ((

من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً { ٣ - ١ } .

من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً{ ١١ - ٩ } .

جـــدول امتحان السنة الثالثة ) لطالب الالئحة القديمة (
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
والطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى
مدة االمتحان  :ساعتـــان
التاريــــخ

شعبة
ادارة االعمال

شعبة
المحاسبة

شعبة الدراسات
المالية والجمركية

شعبة
االحصاء التطبيقى

شعبة
نظم المعلومات االدارية

شعبة
االقتصاد

شعبة
العلوم السياسية

الثالثاء / ١٢ / ٢٦
٢٠١٧

مقدمة فى الخطر
والتأمين

مقدمة فى الخطر
والتأمين

السبت / ١٢ / ٣٠
٢٠١٧

ريادة االعمال
والمشروعات الصغيرة

محاسبة شركات )(١

الرياضيات المتقدمة

تحليل كمى
باستخدام البرمجيات

اقتصاد صناعى

االدارة العامة
والحكم المحلى

تمويل

تمويل

طرق البحث االحصائى

تصميم وادارة
قواعد البيانات

اقتصاد اسالمى

القانون الدولى العام

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

ادارة الجودة

انظمة محاسبية
متخصصة

مقدمة فى الخطر
والتأمين
النظم الجمركية
ونظم االستيراد
والتصدير
اقتصاديات النقل
والشحن الدولى
مبادئ محاسبة
تكاليف
اقتصاديات
المشروعات العامة

مقدمة فى الخطر
والتأمين

مقدمة فى الخطر
والتأمين

مقدمة فى الخطر
والتأمين

النظم والحياة السياسية

اساليب كمية فى االدارة

اصول النظم الضريبية

البرامج االحصائية
الجاھزة
مقدمة فى برمجة
الحاسب

البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات
مقدمة فى برمجة
الحاسب

االربعاء / ٠١ / ٠٣
٢٠١٨
االربعاء / ٠١ / ١٠
٢٠١٨
االثنين / ٠١ / ١٥
٢٠١٨
السبت / ٠١ / ٢٠
٢٠١٨

اصول النظم الضريبية

اقتصاديات الموارد
والبيئة
اقتصاديات االسواق
المالية
اصول النظم الضريبية

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

تاريخ العالقات الدولية
البرامج االحصائية الجاھزة
اصول النظم الضريبية

) الئحة ( ٢٠١٠ / ٢٠٠٩
جميع طالب الفرقة الثالثة الئحة  }٢٠١٠ / ٢٠٠٩شعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {

جميع طالب الفرقة الثالثة الئحة )) ٢٠١٠ / ٢٠٠٩انتظام  /انتساب ((

من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً {٣ - ١ } .

من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً{ ١١ - ٩ } .

جـــدول امتحان السنة الثالثة ) لطالب الئحة ( ٢٠١٠ / ٢٠٠٩
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
والطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى
مدة االمتحان  :ساعتــــان
التاريــــخ

شعبة
ادارة االعمال

شعبة
المحاسبة

شعبة الدراسات
المالية والجمركية

الثالثاء / ١٢ / ٢٦
٢٠١٧

اقتصاد دولى

اقتصاد دولى

اقتصاد دولى

السبت / ١٢ / ٣٠
٢٠١٧

ريادة االعمال
والمشروعات
الصغيرة

محاسبة شركات )(١

اقتصاديات
الموانى والجمارك

الرياضيات المتقدمة

مبادئ التمويل

مبادئ التمويل

مبادئ التمويل

مبادئ التمويل

مبادئ التمويل

مبادئ محاسبة
تكاليف

مبادئ محاسبة
تكاليف

االثنين / ٠١ / ١٥
٢٠١٨

ادارة مواد وامداد

انظمة محاسبية
متخصصة

مبادئ محاسبة
تكاليف
اقتصاديات
المشروعات
والخدمات العامة

مبادئ محاسبة
تكاليف

مبادئ محاسبة تكاليف

مبادئ محاسبة
تكاليف

البرامج االحصائية
الجاھزة

البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات

اقتصاديات
األسواق المالية

تاريخ الفكر السياسى

السبت / ٠١ / ٢٠
٢٠١٨

نظم ضريبية مقارنة

نظم ضريبية مقارنة

نظم ضريبية مقارنة

مقدمة فى برمجة
الحاسب

نظم ضريبية مقارنة

نظم ضريبية مقارنة

االربعاء / ٠١ / ٠٣
٢٠١٨
االربعاء / ٠١ / ١٠
٢٠١٨

نظم ضريبية مقارنة

شعبة
االحصاء التطبيقى
طرق البحث
االحصائى

شعبة
االقتصاد

شعبة
العلوم السياسية

شعبة
نظم المعلومات االدارية
تحليل وتصميم
نظم المعلومات

اقتصاد دولى

النظم والحياة السياسية

تحليل كمى
باستخدام البرمجيات

تحليل اقتصادى
متوسط

االدارة العامة
والحكم المحلى

مبادئ التمويل

القانون الدولى العام
تاريخ العالقات الدولية

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

الئحــة ١٩٩٣
جميع طالب الفرقة الثالثة الئحة  } ١٩٩٣شعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {

جميع طالب الفرقة الثالثة الئحة )) ١٩٩٣انتظام  /انتساب ((

من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً {٣ - ١ } .

من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً{١١ - ٩ } .

جــــدول امتحان السنة الثالثة ) لطالب الئحة ( ١٩٩٣
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
والطالب المتخلفين فيھا من الفرق األعلى
مدة االمتحان  :ساعتـــان
التاريــــخ

شعبة ادارة االعمال

شعبة المحاسبة

السبت ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٣

اقتصاديات
النقود والبنوك

اقتصاديات
النقود والبنوك

شعبة الدراسات
المالية والجمركية
اقتصاديات
النقود والبنوك

اقتصاديات
النقود والبنوك

الثالثاء ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٦

تأمين

اساليب كمية فى االدارة

تأمين

تاريخ اقتصادى

النظم والحياة السياسية

السبت ٢٠١٧ / ١٢ / ٣٠

محاسبة شركات

محاسبة شركات )(١

ادارة الموانى والجمارك

اقتصاديات الصناعة

ادارة عامة

االربعاء ٢٠١٨ / ٠١ / ٠٣

مبادئ التمويل
واالدارة المالية

مبادئ التمويل
واالدارة المالية

تمويل واستثمار

تمويل واستثمار

القانون الدولى العام

االربعاء ٢٠١٨ / ٠١ / ١٠

مبادئ محاسبة التكاليف

مبادئ محاسبة التكاليف

مبادئ محاسبة التكاليف

مبادئ محاسبة التكاليف

التاريخ الدبلوماسى

االثنين ٢٠١٨ / ٠١ / ١٥

ادارة المنظمات
الحكومية

انظمة محاسبية متخصصة

ادارة المنظمات الحكومية

نظم اقتصادية مقارنة

نظم اقتصادية مقارنة

السبت ٢٠١٨ / ٠١ / ٢٠

اساليب كمية فى االدارة

نظم ضريبية

نظم ضريبية )(١

احصاء لالقتصاديين

احصاء تطبيقى

شعبة االقتصاد

شعبة العلوم السياسية
اقتصاديات
النقود والبنوك

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

الالئحة الجديدة ) الئحة ( ٢٠١٤ / ٢٠١٣
جميع طالب الفرقة الرابعة الالئحة الجديدة ))انتظام  /انتساب((

جميع طالب الفرقة الرابعة الالئحة الجديدة } ﺷعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {

من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً ١١ - ٩ } .

من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً { ٣ - ١ } .

جـــــدول امتحان السنة الرابعة ) لطالب الالئحة الجديدة (
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
مدة االمتحان :ساعتــان
التاريـــــــخ

شعبة إدارة األعمـــــــــــــــال
ادارة

تسويق

تمويل وإستثمار

موارد بشرية

االربعاء
٢٠١٧ / ١٢ / ٢٧

محاسبة شركات

محاسبة شركات

محاسبة شركات

محاسبة شركات

االحد
٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

ادارة
استراتيجية

ادارة استراتيجية

ادارة
استراتيجية

ادارة استراتيجية

الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٤
الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ١١
الثالثاء
٢٠١٨ / ٠١ / ١٦
االحد
٢٠١٨ / ٠١ / ٢١

ادارة اعمال
دولية
ادارة المعرفة
واالبتكار
ادارة
المشروعات
نظرية وتصميم
المنظمة

ادارة اعمال دولية
البرامج االحصائية
الجاھزة
ادارة التسويق
نظرية وتصميم
المنظمة

ادارة البنوك
التجارية
ادارة مالية
متقدمة
اقتصاد قياسى
)(١
نظرية وتصميم
المنظمة

شعبة المحاسبة
محاسبة ضريبية
)(١
ريادة االعمال
والمشروعات
الصغيرة

اقتصاديات العمل

نظم قياس التكاليف

ادارة المعرفة
واالبتكار

محاسبة مالية
متقدمة
نظم معلومات
محاسبية

ادارة المشروعات
نظرية وتصميم
المنظمة

مراجعة

شعبة الدراسات
المالية
والجمركية

شعبة اإلحصاء
التطبيقي

محاسبة الضرائب
على الدخل

بحوث العمليات

اقتصاديات
االسواق المالية

تمويل

محاسبة تكاليف
النقل البحرى

نظرية االحصاء
)(١

دراسة الجدوى
االقتصادية واالجتماعية

دراسة الجدوى
االقتصادية واالجتماعية

السياسات المالية
الداخلية
قضايا مالية
وجمركية معاصرة

تصميم وادارة
قواعد البيانات

البرامج االحصائية
الجاھزة
نظم معلومات
محاسبية

تحليل االنحدار

مراجعة

تعليمات :على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

شعبة نظم
المعلومات
اإلدارية

شعبة اإلقتصاد

شعبة
العلوم السياسية

نظرية اقتصادية
جزئية متقدمة

تاريخ الفكر
السياسى

مشاكل االقتصاد
المصرى

مشاكل االقتصاد
المصرى

نظم دعم القرار

اقتصاديات العمل

تحليل السياسة
الخارجية

مبادئ محاسبة
ادارية

التنمية السياسية

اقتصاد قياسى )(١

الراى العام
واالعالم

اقتصاديات
المشروعات العامة

جيوبوليتكس

استخبارات
وتنقيب البيانات
نظم المعلومات
المتقدمة
وتطبيقاتھا

الالئحة القديمة ) الئحة ( ٢٠١٠ / ٢٠٠٩
جميع طالب الفرقة الرابعة الالئحة القديمة } ﺷعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً { ٣ - ١ } .

جميع طالب الفرقة الرابعة الالئحة القديمة ))انتظام  /انتساب ((
من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً{ ١١ - ٩ } .

جـــــــــــــــــــــــــدول امتحان السنة الرابعة ) لطالب الالئحة القديمـة (
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
مدة االمتحان :ساعتــان
التاريــــخ
االربعاء
٢٠١٧ / ١٢ / ٢٧
االحد
٢٠١٧ / ١٢ / ٣١
الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٤
الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ١١
الثالثاء
٢٠١٨ / ٠١ / ١٦
االحد
٢٠١٨ / ٠١ / ٢١

شعبة إدارة األعمال

شعبة المحاسبة

شعبة الدراسات
المالية والجمركية

شعبة
اإلحصاء التطبيقي

شعبة
نظم المعلومات
اإلدارية

محاسبة شركات

بحوث العمليات

استخبارات االعمال
وتنقيب البيانات

ريادة االعمال
والمشروعات الصغيرة

ادارة استراتيجية
نظم دعم القرار

نظرية اقتصادية جزئية
متقدمة
مشاكل االقتصاد
المصرى
اقتصاديات
الصناعة والعمل )(٢
دراسة الجدوى
االقتصادية واالجتماعية

التنمية السياسية
سياسات مالية دولية
جيوبوليتكس

شعبة اإلقتصاد

ادارة

تسويق

محاسبة شركات

محاسبة شركات

محاسبة شركات )(٢

ادارة استراتيجية

ادارة استراتيجية

ادارة استراتيجية

ريادة االعمال
والمشروعات الصغيرة

ادارة اعمال دولية

ادارة اعمال دولية

انظمة التكاليف

نظم الرقابة المالية

نظرية االحصاء

دراسة الجدوى
االقتصادية
واالجتماعية
موارد بشرية
استراتيجية
نظرية وتصميم
المنظمة

دراسة الجدوى
االقتصادية
واالجتماعية

الخطر والتامين

دراسة الجدوى
االقتصادية واالجتماعية

الخطر والتامين

البرامج االحصائية
الجاھزة

بحوث تسويق

نظم معلومات محاسبية

تصميم وادارة
قواعد البيانات

نظم معلومات محاسبية

اقتصاد قياسى )(١

سلوك المستھلك

مراجعة

تحليل االنحدار

مراجعة

االقتصاد االسالمى

السياسات والنظم
الجمركية
حسابات الضريبة
الجمركية

تعليمات :على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

شعبة
العلوم السياسية
السياسات العربية
اقتصاد دولى
تحليل السياسة الخارجية

الئحـة ١٩٩٣
جميع طالب الفرقة الرابعة الئحة  } ١٩٩٣ﺷعبة اللغة االنجليزية والفرنسية {
من الساعة الواحدة ظھراً حتى الساعة الثالثة عصراً{ ٣ - ١ } .

جميع طالب الفرقة الرابعة الئحة )) ١٩٩٣انتظام  /انتساب((
من الساعة التاسعة صباحاً◌ً حتى الساعة الحادية عشر صباحا ً{ ١١ - ٩ } .

جــــدول امتحان السنة الرابعة ) لطالب الئحــة ( ١٩٩٣
) الفصل الدراسي االول ( دور يناير ٢٠١٨
مدة االمتحان :ساعتــان:
التاريــــخ
االحد
٢٠١٧ / ١٢ / ٢٤
االربعاء
٢٠١٧ / ١٢ / ٢٧
االحد
٢٠١٧ / ١٢ / ٣١
الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ٠٤
الخميس
٢٠١٨ / ٠١ / ١١
الثالثاء
٢٠١٨ / ٠١ / ١٦
االحد
٢٠١٨ / ٠١ / ٢١
االربعاء
٢٠١٨ / ٠١ / ٢٤

شعبة إدارة
األعمال

شعبة المحاسبة

شعبة الدراسات
المالية والجمركية

شعبة اإلحصاء
التطبيقي

شعبة نظم المعلومات
اإلدارية

شعبة اإلقتصاد

شعبة
العلوم السياسية

قضايا ادارية
مصرية معاصرة

قضايا ادارية
مصرية معاصرة

محاسبة حكومية

قضايا ادارية
مصرية معاصرة

قضايا ادارية واقتصادية
معاصرة

عالقات سياسية دولية

قضايا ادارية
مصرية معاصرة

نظم معلومات ادارية

محاسبة شركات )(٢

محاسبة ضريبية )(١

نظم معلومات ادارية

محاسبة شركات

نظرية اقتصادية كلية
متقدمة

تاريخ الفكر السياسى

اسواق ومنظمات
مالية

اسواق ومنظمات مالية

تنمية اقتصادية

االستدالل االحصائى

اسواق مال

تنمية اقتصادية

تنمية اقتصادية

تطور الفكر االقتصادى

السياسات الخارجية

اساليب كمية فى االدارة

التنمية السياسية

مبادئ االقتصاد القياسى

سياسات مالية
نظم دبلوماسية وقنصلية
قضايا اقتصادية
مصرية معاصرة

ادارة اعمال دولية

محاسبة تكاليف )(١

رقابة مالية

نظرية االحصاء

محاسبة ادارية

محاسبة ادارية

اقتصاديات النقل

العينات وتصميم التجارب

ادارة تسويق

محاسبة الزكاة

سياسات مالية )(٢

سياسات مالية

نظم معلومات
واتخاذ القرارات
محاسبة ادارية
وتطبيقات على الحاسب
ادارة قواعد وموارد
البيانات

تحليل وتصميم تنظيمى

مراجعة )(١

اقتصاديات
المشروعات العامة

تحليل االنحدار

برمجة حاسب )(٢

اقتصاد اسالمى

قضايا اقتصادية
مصرية معاصرة

قضايا اقتصادية
مصرية معاصرة

خدمات االتصال الفضائية

قضايا اقتصادية
مصرية معاصرة

انترنت واتصاالت عن بعد

ـــــــ

تعليمات :على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية:
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا .
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .
 -٤يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٣ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

جـــدول امتحان مواد التخلف
للطالب المتخلفين فى مواد اللوائح القديمة
) انتظام ـ انتساب ـ انجليزى ( ) الفصل الدراسى االول ( دور يناير ٢٠١٨
اليوم

التاريخ

موعد االمتحان

االربعاء

/ ٠١ / ٢٤
٢٠١٨

)(٣:١

المادة

الفرقة

مبادئ االدارة واالعمال

للطالب المتخلفين فى مواد اللوائح القديمة

مقدمة فى االقتصاد

) انتظام ـ انتساب ـ انجليزى (

لغة اجنبية
نظرية اقتصادية كلية

على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية :
 -١معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإال أعتبر غائبا.
 -٢التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل.
 -٣استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب المختص وتقديمھا في كل امتحان .
 -٤ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس تأديب .
 -٥يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة .
 -٦غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه التليفون المحمول أو أي آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .

