
 

 " نظام الساعات المعتمدة " المستوى االولجدول امتحان 

 ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( 

 0200/  0202فصل الربيع للعام الجامعى 

 

 ) انجليزى ـ فرنسى (المستوى االول 

 صباحا   11الى الساعة  9من الساعة 
 

 ) انتساب عربى () انتظام عربى (  المستوى االول

 ظهرا   0الى الساعة  20 ن الساعةم

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة التاريخ اليوم

 سلوك تنظيمى 20/20/0200 الثالثاء

 مبادئ المحاسبة االدارية 22/20/0200 السبت

 احصاء وصفى 20/20/0200 الخميس

 اقتصاد كلى 02/20/0200 الثالثاء

 مهارات اللغة واالتصال 02/20/0200 السبت

 قانون االعمال 02/20/0200 خميسال

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :

 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . ا  وفقالتواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneالذكية هاتف من الفئة تحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد الصيفىأ . د /  أ . د / ايمن شتيوى

 
 
 (2 ) 



 

 " نظام الساعات المعتمدة "المستوى الثانى جدول امتحان 

 نجليزى ـ فرنسى () انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ ا 

 0200/  0202فصل الربيع للعام الجامعى 

 

 ) انتساب عربى () انتظام عربى ( المستوى الثانى 

 ظهرا   0الى الساعة  20 من الساعة
 

 ) انجليزى ـ فرنسى (المستوى الثانى 

 عصرا   2الى الساعة  0 من الساعة

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة التاريخ اليوم

 ادارة موارد بشرية 20/20/0200 السبت

 تمويل 20/20/0200 الخميس

 المحاسبة فى الوحدات الحكومية 20/20/0200 الثالثاء

 (0محاسبة متوسطة ) 21/20/0200 السبت

 التحليل الكلى لموازنة الدولة 00/20/0200 الخميس

 مقدمة في الخطر والتأمين 01/20/0200 الثالثاء

 ات االتية :على الطالب مراعاة التعليم

 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 ة على األقل .للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساع وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4           تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 لمجلس التأديب .آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة  ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية تحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد الصيفىأ . د /  أ . د / ايمن شتيوى

 (0 ) 
 



 
 
 

 جدول امتحان المستوى الثالث ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى (                     .
 0200/  0202فصل الربيع للعام الجامعى 

 ة الثالثة محاسبة ) انتساب عربى ( ) انتظام عربى (الفرق

 صباحا   22الى الساعة  0من الساعة 
 

 الفرقة الثالثة شعب ) عربى (

 الفرقة الثالثة ) انجليزى ـ فرنسى (

 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 
 

 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 70/70/2722 الثالثاء

 البرامج االحصائية الجاهزة البرامج االحصائية الجاهزة فى السياسات الماليةمقدمة  انظمة محاسبية متخصصة ادارة الجودة 11/70/2722 السبت

 ادارة التكنولوجيا اقتصاد رياضى استثمار رقابة ومراجعة داخلية اساليب كمية فى االدارة 10/70/2722 الخميس

 تصميم وادارة قواعد البيانات نظرية المعاينة االحصائية صرىالنظام الضريبى الم بحوث العمليات فى المحاسبة اخالقيات االعمال 21/70/2722 الثالثاء

 تطبيقات فى برمجة الحاسب الجبر الخطى نظم الرقابة غلى المال العام نظم معلومات محاسبية ادارة سالسل التوريد 25/70/2722 السبت

 االبتكار وريادة االعمال االبتكار وريادة االعمال ريادة االعمالاالبتكار و االبتكار وريادة االعمال االبتكار وريادة االعمال 37/70/2722 الخميس

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 وإال أعتبر غائبا . معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة -1

 جد في أماكن االمتحان المحددة وفقا  للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .التوا -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

 أو أى آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .  Smart Phoneالب االمتحان ومعه هاتف من الفئة الذكية غير مسموح بدخول الط -5

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أ . د / السيد الصيفى أ . د / ايمن شتيوى

 
 
 (0 ) 

 لساعات المعتمدةنظام ا



 

 " نظام السنوات الدراسية " االعلى جدول امتحان الفرقة االولى والطالب المتخلفين من الفرق

 ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى (

 ( 2022 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 
 

 ) انجليزى ـ فرنسى (الفرقة االولى 
 صباحا   11الى الساعة  9من الساعة 

 
 ) انتساب عربى (الفرقة االولى ) انتظام عربى ( 

 ظهرا   0ساعة الى ال 20 من الساعة

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة التاريخ اليوم

 مبادئ االدارة 20/20/0200 الثالثاء

 (0مبادئ المحاسبة ) 22/20/0200 السبت

 رياضة مالية 20/20/0200 الخميس

 اقتصاد كلى 02/20/0200 الثالثاء

 مهارات اللغة واالتصال 02/20/0200 السبت

 ن تجارىقانو 02/20/0200 الخميس

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :

 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . للتاريخ الموضح أمام وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأ أو  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية تحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد الصيفىأ . د /  أ . د / ايمن شتيوى

 
 
 (0 ) 



 

 " نظام السنوات الدراسية " جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى (

 ب المتخلفين من الفرق االعلى والطال

 ( 0200الفصل الدراسى الثانى ) دور يونيو 

 الفرقة الثانية ) انتظام عربى ( ) انتساب عربى (
 ظهرا   0الى الساعة  20من الساعة 

 
 الفرقة الثانية ) انجليزى ـ فرنسى (

 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 مدة االمتحان : ساعتان

 دةالما التاريخ اليوم

 سلوك تنظيمى 20/20/0200 السبت

 ادارة انتاج وعمليات 20/20/0200 الخميس

 المحاسبة فى الوحدات الحكومية 20/20/0200 الثالثاء

 (0محاسبة متوسطة ) 21/20/0200 السبت

 التحليل الكلى لموازنة الدولة 00/20/0200 الخميس

 استدالل احصائى 01/20/0200 الثالثاء

 اعاة التعليمات االتية :على الطالب مر

 وإال أعتبر غائبا . معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة -1

 حان بربع ساعة على األقل .التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا  للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمت -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4           ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس التأديب . -3

 عرض لإلحالة لمجلس التأديب .أو أى آالت سمعية منعا للت  Smart Phoneغير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه هاتف من الفئة الذكية  -5

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أ . د / السيد الصيفى أ . د / ايمن شتيوى

 
 
 (2 ) 

 



 

 

 

 جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى (

 والطالب المتخلفين من الفرق االعلى  

 ( 0200اسى الثانى ) دور يونيو الفصل الدر     

 

 الفرقة الثانية ) انتظام عربى ( ) انتساب عربى (
 ظهرا   0الى الساعة  20من الساعة 

 
 الفرقة الثانية ) انجليزى ـ فرنسى (

 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة التاريخ اليوم

 (2000الئحة ) زئيةنظرية اقتصادية ج  20/20/0200 الخميس

 (2000( ـ )0220/0222( ـ )0220/0220لطالب لوائح )  مدخل العلوم السياسية  20/20/0200 السبت

 (2000( ـ )0220/0222( ـ )0220/0220لطالب لوائح )                 نقود وبنوك  20/20/0200 الثالثاء

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :

 ـ غير مسموح بدخول الحرم الجامعى أو لجان االمتحان اال بارتداء الكمامة الواقية .2االلتزام بتعليمات أمن البوابات .                                                      ـ على جميع الطالب1

 ة وااللتزام بالجلوس فى أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا .معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلن -3

 زية.التواجد في أماكن االمتحان المحددة وفقا  للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بساعة على األقل واتباع االجراءات االحترا -4

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -0                 التأديب .ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -5

 أو أى آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب .  Smart Phoneغير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه هاتف من الفئة الذكية  -0

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أ . د / السيد الصيفى يمن شتيوىأ . د / ا

 
  (0 ) 

 



 
 
 

 .                     ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الثالثةجدول امتحان الفرقة 
 والطالب المتخلفين من الفرق االعلى

 ( 0200 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 

 انتظام عربى ( الفرقة الثالثة محاسبة ) انتساب عربى ( )
 صباحا   22الى الساعة  0من الساعة 

 
 الفرقة الثالثة شعب ) عربى (

 الفرقة الثالثة ) انجليزى ـ فرنسى (
 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم
 شعبة 

 إدارة األعمال

 شعبة 

 المحاسبة

 شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

 شعبة 

 إلحصاء التطبيقىا

 شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

 تحليل وتصميم نظم المعلومات مقدمة فى االحصاءات الالمعلمية محاسبة شركات  (2محاسبة شركات ) االستثمار 70/70/2722 الثالثاء

 ادارة موارد بشرية الجبر الخطى مقدمة فى السياسات المالية ادارة موارد بشرية ادارة موارد بشرية 11/70/2722 السبت

 ادارة التكنولوجيا اقتصاد رياضى اقتصاديات الخدمات والمرافق العامة رقابة ومراجعة داخلية اساليب كمية فى االدارة 10/70/2722 الخميس

 تصميم وادارة قواعد البيانات نظرية المعاينة االحصائية النظام الضريبى المصرى بحوث العمليات فى المحاسبة اخالقيات االعمال 21/70/2722 الثالثاء

 تطبيقات فى برمجة الحاسب تطبيقات فى برمجة الحاسب نظم الرقابة على المال العام تحليل القوائم المالية ادارة سالسل التوريد 25/70/2722 السبت

 مبادئ محاسبة ادارية انىاالحصاء السك مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية 37/70/2722 الخميس

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 اريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل .للت وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phone هاتف من الفئة الذكيةغير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه  -5

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

 
 (0 ) 

 ( 0220/  0222الئحة ) 



 
 
 

 .                    ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الثالثةجدول امتحان الفرقة 
 والطالب المتخلفين من الفرق االعلى

 ( 0200الفصل الدراسى الثانى ) دور يونيو 

 الفرقة الثالثة محاسبة ) انتساب عربى ( ) انتظام عربى (
 صباحا   22الى الساعة  0من الساعة 

 
 الفرقة الثالثة شعب ) عربى (

 الفرقة الثالثة ) انجليزى ـ فرنسى (
 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 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

 د دولى اقتصا اقتصاد دولى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 72/70/2722 الخميس

 محاسبة شركات  (2محاسبة شركات ) االستثمار 70/70/2722 الثالثاء
مقدمة فى االحصاءات 

 الالمعلمية
تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات
 المنظمات الدولية مبادئ محاسبة تكاليف

 تطور فكر اقتصادى ادارة موارد بشرية الجبر الخطى مقدمة فى السياسات المالية ادارة موارد بشرية ادارة موارد بشرية 11/70/2722 السبت
عالقات دبلوماسية 

 وقنصلية

 10/70/2722 الخميس
مراجعة نظم المعلومات 

 االلكترونية
 رقابة ومراجعة داخلية

اقتصاديات الخدمات 
 والمرافق العامة

 اقتصاد رياضى ادارة التكنولوجيا اقتصاد رياضى
النظرية العامة للعالقات 

 الدولية

 اخالقيات االعمال 21/70/2722 الثالثاء
بحوث العمليات فى 

 المحاسبة
 ـــ ـــ تمويل نظرية المعاينة االحصائية النظام الضريبى المصرى

 ادارة سالسل التوريد 25/70/2722 السبت
المحاسبة فى الوحدات 

 الحكومية
نظم الرقابة على المال 

 العام
تطبيقات فى برمجة 

 الحاسب
تطبيقات فى برمجة 

 الحاسب
حليل كمى باستخدام ت

 البرمجيات
 القضايا المعاصرة للتنمية

 دراسة الجدوى االقتصادية مبادئ محاسبة ادارية االحصاء السكانى مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية 37/70/2722 الخميس
تطور مصر السياسى 

 الحديث

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 . آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه  -5

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

 (1 ) 

 ( 0220/  0220الئحة ) 



 
 
 

 .                  ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الثالثةجدول امتحان الفرقة 
 والطالب المتخلفين من الفرق االعلى

 ( 0200يونيو  الفصل الدراسى الثانى ) دور

 الفرقة الثالثة محاسبة ) انتساب عربى ( ) انتظام عربى (
 صباحا   22الى الساعة  0من الساعة 

 
 الفرقة الثالثة شعب ) عربى (

 الفرقة الثالثة ) انجليزى ـ فرنسى (
 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم
 شعبة 

 إدارة األعمال

 بة شع

 المحاسبة

 شعبة 

 الدراسات المالية والجمركية

 شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

 شعبة 

 نظم المعلومات االدارية

 شعبة

 االقتصاد

 شعبة

 العلوم السياسية

 استثمار استثمار استثمار استثمار 70/70/2722 الثالثاء
ريادة االعمال 

 والمشروعات الصغيرة
 المنظمات الدولية استثمار

 ادارة موارد بشرية الجبر الخطى سياسات مالية داخلية ادارة موارد بشرية ادارة موارد بشرية 11/70/2722 السبت
اقتصاديات الصناعة 

 (1والعمل )
عالقات دبلوماسية 

 وقنصلية

 رقابة ومراجعة داخلية اساليب كمية فى االدارة 10/70/2722 الخميس
اقتصاديات النقل والشحن 

 الدولى
 اقتصاد رياضى ة التكنولوجياادار اقتصاد رياضى

النظرية العامة للعالقات 
 الدولية

 نظرية المعاينة االحصائية النظام الضريبى المصرى (1محاسبة ضريبية ) تخطيط ومراقبة انتاج 21/70/2722 الثالثاء
تصميم وادارة قواعد 

 البيانات
 الرأى العام واالعالم احصاء لالقتصاديين

 القضايا المعاصرة للتنمية القضايا المعاصرة للتنمية القضايا المعاصرة للتنمية ا االدارية المعاصرةالقضاي 25/70/2722 السبت
تطبيقات فى برمجة 

 الحاسب
 مشاكل االقتصاد المصرى القضايا المعاصرة للتنمية

 مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية كانىاالحصاء الس مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية 37/70/2722 الخميس
تطور مصر السياسى 

 الحديث

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية خول الطالب االمتحان ومعه غير مسموح بد -5

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

 
 (0 ) 

 ( 0222/  0220الئحة ) 



 
 
 

 .                 نتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى () انتظام عربى ـ ا الثالثةجدول امتحان الفرقة 
 والطالب المتخلفين من الفرق االعلى

 ( 0200الفصل الدراسى الثانى ) دور يونيو 

 الفرقة الثالثة محاسبة ) انتساب عربى ( ) انتظام عربى (
 صباحا   22الى الساعة  0من الساعة 

 
 الفرقة الثالثة شعب ) عربى (

 انجليزى ـ فرنسى (الفرقة الثالثة ) 
 عصرا   2الى الساعة  0من الساعة 

 
 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

 اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  72/70/2722 الخميس

 منظمات دولية تنظيمات اقتصادية دولية تأمين طرق البحث االحصائى محاسبة شركات  تأمين بحوث تسويق 70/70/2722 الثالثاء

 ادارة الموارد البشرية اقتصاديات العمل ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية 11/70/2722 السبت

 اقتصاد رياضى ئ الرقابة والمراجعةمباد اقتصاد رياضى مبادئ الرقابة والمراجعة مبادئ الرقابة والمراجعة مبادئ الرقابة والمراجعة 10/70/2722 الخميس
النظرية العامة للعالقات 

 الدولية

 نظم ضريبية نظم ضريبية نظم ادارة قواعد البيانات نظم ضريبية (2نظم ضريبية ) مبادئ المحاسبة الضريبية تخطيط ومراقبة انتاج 21/70/2722 الثالثاء

 (1سياسات مالية ) ادارة مواد وامداد ادارة مواد وامداد 25/70/2722 السبت
تطبيقات احصائية على 

 الحاسب
 محاسبة حكومية وقومية نظم سياسية مقارنة ادارة مواد وامداد

 ظام السياسى المصرى الن مبادئ المحاسبة االدارية مبادئ المحاسبة االدارية احصاء سكانى دراسة الجدوى االقتصادية مبادئ المحاسبة االدارية مبادئ المحاسبة االدارية 37/70/2722 الخميس

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . للتاريخ وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه  -5

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

 
 (22 ) 

 ( 2000الئحة ) 



 
 
 

 .          ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الرابعةجدول امتحان الفرقة 
 ( 0200 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 

 عربى ( انتساب) محاسبة  الرابعةالفرقة 
 الفرقة الرابعة شعب ) عربى (

 الفرقة الرابعة ) انجليزى ـ فرنسى (
 صباحا   11 الى الساعة  9من الساعة 

 
 عربى ( انتظام) محاسبة  الرابعةالفرقة 

 عصرا   2الى الساعة  0 من الساعة

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

 شعبة إدارة األعمال
 شعبة 

 المحاسبة

 شعبة 

الدراسات المالية 

 والجمركية

 شعبة 

 اإلحصاء التطبيقى

 شعبة 

نظم المعلومات 

 موارد بشرية ل واستثمارتموي تسويق ادارة االدارية

40/40/2422 السبت  النظم الذكية لدعم القرار سالسل زمنية سياسات مالية دولية استثمار القيادة تمويل دولى بحوث التسويق  بحوث تسويق  

40/40/2422 الخميس  محاسبة ادارية متقدمة 
البرامج االحصائية 

 الجاهزة
 محاسبة ادارية متقدمة اقتصاديات العمل تحليل وتقييم االسهم

حسابات الضريبة 
 الجمركية

 مشروع تخرج تصميم التجارب

10/40/2422 الثالثاء  موارد بشرية استراتيجية 
االتصاالت التسويقية 

 المتكاملة
 واعمال الكترونية تجارة (2نظرية االحصاء ) النظام المالى االسالمى تجارة واعمال الكترونية موارد بشرية استراتيجية محاسبة مالية متقدمة

11/40/2422 السبت  (2محاسبة ضريبية ) ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية 
اقتصاديات الموانئ 

 والجمارك
 ادارة استراتيجية النظام الضريبى المصرى

22/40/2422 الخميس  ادارة المعرفة واالبتكار ىتمويل سلوك تسويق الخدمات  ادارة المعرفة واالبتكار 
مراجعة نظم المحاسبة 

 االلكترونية
 مراجعة النظم االلكترونية اقتصاد قياسى ادارة الموارد البشرية

21/40/2422 الثالثاء  نظم المعلومات المتكاملة تأمين متقدم محاسبة تكاليف متقدمة محاسبة تكاليف متقدمة نظم المعلومات المتكاملة نظم المعلومات المتكاملة نظم المعلومات المتكاملة نظم المعلومات المتكاملة 

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  أماكن االمتحان المحددة  التواجد في -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4               تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية ب االمتحان ومعه غير مسموح بدخول الطال -5

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

 (22 ) 

 ( 0220/  0222الئحة ) 



 
 
 

 .          ى ـ انجليزى ـ فرنسى () انتظام عربى ـ انتساب عرب الرابعةجدول امتحان الفرقة 
 ( 0200 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 

 عربى ( انتساب) محاسبة  الرابعةالفرقة 
 الفرقة الرابعة شعب ) عربى (

 الفرقة الرابعة ) انجليزى ـ فرنسى (
 صباحا   11 الى الساعة  9من الساعة 

 
 الفرقة الرابعة محاسبة ) انتظام عربى (

 عصرا   2الى الساعة  0 من الساعة

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم

 شعبة إدارة األعمال
 شعبة 

 المحاسبة

شعبة الدراسات 

 المالية والجمركية

شعبة اإلحصاء 

 التطبيقى

شعبة نظم 

 المعلومات اإلدارية

 شعبة 

 اإلقتصاد

 شعبة 

 العلوم السياسية
 موارد بشرية تمويل واستثمار تسويق ادارة

40/40/2422 السبت  سالسل زمنية سياسات مالية دولية استثمار القيادة تمويل دولى بحوث التسويق  بحوث تسويق  
النظم الذكية لدعم 

 القرار
 النظرية السياسية استثمار

40/40/2422 الخميس  
محاسبة ادارية 

 متقدمة
 تحليل وتقييم االسهم سلوك المستهلك

تنمية الموارد 
 البشرية

سبة ادارية محا
 متقدمة

حسابات الضريبة 
 الجمركية

 مشروع تخرج تصميم التجارب
نظرية اقتصادية 

 كلية متقدمة
 علم اجتماع السياسة

10/40/2422 الثالثاء  
موارد بشرية 
 استراتيجية

االتصاالت 
 التسويقية المتكاملة

محاسبة مالية 
 متقدمة

موارد بشرية 
 استراتيجية

تجارة واعمال 
 الكترونية

ظام المالى الن
 االسالمى

نظرية االحصاء 
(2) 

تجارة واعمال 
 الكترونية

القضايا المعاصرة 
 للتنمية

 السياسات العربية

11/40/2422 السبت  
تجارة واعمال 

 الكترونية

تجارة واعمال 
 الكترونية

تجارة واعمال 
 الكترونية

تجارة واعمال 
 الكترونية

محاسبة ضريبية 
(2) 

اقتصاديات الموانئ 
 كوالجمار

النظام الضريبى 
 المصرى

 ادارة استراتيجية
تخطيط اقتصادى 
 وحسابات قومية

تخطيط اقتصادى 
 وحسابات قومية

22/40/2422 الخميس  
اسواق ومؤسسات 

 مالية
 ادارة االداء تمويل سلوكى تسويق الخدمات 

مراجعة نظم 
المعلومات 
 االلكترونية

ادارة الموارد 
 البشرية

 اقتصاد قياسى

مراجعة نظم 
لمعلومات ا

 االلكترونية

 (2اقتصاد قياسى )
نظم الحكم فى 
 الشرق االوسط

21/40/2422 الثالثاء  
نظم المعلومات 

 المتكاملة

نظم المعلومات 
 المتكاملة

اسواق ومؤسسات 
 مالية

نظم المعلومات 
 المتكاملة

محاسبة تكاليف 
 متقدمة

المحاسبة فى 
 الوحدات الحكومية

 تأمين متقدم
نظم المعلومات 

 تكاملةالم

النظرية العامة 
 للعالقات الدولية

مشكالت سياسية 
 دولية

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  في أماكن االمتحان المحددة التواجد  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4               تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية الب االمتحان ومعه غير مسموح بدخول الط -5

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

  (20 ) 

 ( 0220/  0220الئحة ) 



 
 
 

 .              ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الرابعةجدول امتحان الفرقة 
 ( 0200 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 

 عربى ( انتساب) محاسبة  الرابعةالفرقة 
 الفرقة الرابعة شعب ) عربى (

 الفرقة الرابعة ) انجليزى ـ فرنسى (
 صباحا   11 الى الساعة  9من الساعة 

 
 حاسبة ) انتظام عربى (الفرقة الرابعة م
 عصرا   2الى الساعة  0 من الساعة

 
 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
 سويقت ادارة 

40/40/2422 السبت  ادارة تسويق ادارة تسويق 
ريادة االعمال ودراسة 

 الجدوى
 النظم الذكية لدعم القرار سالسل زمنية سياسات مالية دولية

اقتصاديات البيئة والتنمية 
 المستدامة

 النظرية السياسية

40/40/2422 الخميس  
البرامج االحصائية 

 الجاهزة

البرامج االحصائية 
 اهزةالج

 تصميم التجارب محاسبة ضريبية  محاسبة ادارية متقدمة
نظم المعلومات المتقدمة 

 وتطبيقاتها 

نظرية اقتصادية كلية 
 متقدمة

 علم اجتماع السياسة

10/40/2422 الثالثاء  اتصاالت االعمال 
االتصاالت التسويقية 

 واالعالن
 القضايا المعاصرة للتنمية  تطور فكر اقتصادى تجارة واعمال الكترونية كترونيةتجارة واعمال ال اقتصاد مالى اسالمى محاسبة مالية متقدمة

11/40/2422 السبت  (2محاسبة ضريبية ) تجارة واعمال الكترونية تجارة واعمال الكترونية 

دراسة الجدوى 
االقتصادية واالجتماعية 

(2) 

دراسة الجدوى 
 واالجتماعية ةاالقتصادي

 قضايا سياسية معاصرة صادىالتخطيط االقت مشروع تخرج

22/40/2422 الخميس  تسويق الخدمات  اسواق ومؤسسات مالية 
مراجعة نظم المحاسبة 

 االلكترونية
 (2اقتصاد قياسى ) مراجعة النظم االلكترونية اقتصاد قياسى ادارة مواد وامداد

نظم الحكم فى الشرق 
 االوسط

21/40/2422 الثالثاء  نظم المعلومات المتكاملة االستدالل االحصائى قضايا مالية معاصرة محاسبة تكاليف متقدمة ويق دولىتس نظم المعلومات االدارية 
موضوعات اقتصادية 

 متقدمة
 مشكالت سياسية دولية

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىف المعلنة وااللتزام بالجلوس معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشو -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4               تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية غير مسموح بدخول الطالب االمتحان ومعه  -5

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

 (20 ) 

 ( 0222/  0220الئحة ) 



 
 
 

 .               ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( الرابعةجدول امتحان الفرقة 
 ( 0200 يونيو) دور  الثانىالفصل الدراسى 

 عربى ( انتساب) محاسبة  الرابعةالفرقة 
 الفرقة الرابعة شعب ) عربى (

 (الفرقة الرابعة ) انجليزى ـ فرنسى 
 صباحا   11 الى الساعة  9من الساعة 

 
 الفرقة الرابعة محاسبة ) انتظام عربى (

 عصرا   2الى الساعة  0 من الساعة

 
 مدة االمتحان : ساعتان

 التاريخ اليوم
 شعبة

 إدارة األعمال

 شعبة

 المحاسبة

 شعبة

 الدراسات المالية والجمركية

 شعبة

 اإلحصاء التطبيقى

 شعبة

 يةنظم المعلومات االدار

 شعبة

 االقتصاد

 شعبة

 العلوم السياسية

 42/40/2422 الخميس
دراسة جدوى وتقييم 

 المشروعات
 اقتصاديات الخدمات العامة بحوث العمليات فى المحاسبة

دراسة جدوى وتقييم 
 المشروعات

 مشروع تخرج
دراسة جدوى وتقييم 

 المشروعات
 الجغرافيا السياسية

40/40/2422 السبت  النظرية السياسية مشاكل االقتصاد المصرى االستثمار بحوث تسويق مالية دولية استثمار استثمار 

40/40/2422 الخميس  مبادئ محاسبة ادارية نظم جمركية محاسبة ضريبية تخطيط وتنمية موارد بشرية 
دراسات متقدمة فى نظم 

 المعلومات
 علم االجتماع السياسى نظرية اقتصادية جزئية متقدمة

10/40/2422 الثالثاء  سياسات عربية النظام المالى االسالمى ادارة اعمال وتجارة الكترونية (2احصاء تطبيقى ) النظام المالى االسالمى محاسبة مالية متقدمة ترويج واعالن 

11/40/2422 السبت  الراى العام واالعالم تخطيط وسياسات اقتصادية ادارة استراتيجية قواعد البيانات االحصائية (2محاسبة ضريبية ) ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية 

22/40/2422 الخميس  اسواق ومنظمات مالية اقتصاد قياسى تطبيقى مراجعة اقتصاد قياسى اسواق ومنظمات مالية (2مراجعة ) مراجعة 

21/40/2422 الثالثاء  بحوث عمليات محاسبة تكاليف (2محاسبة تكاليف ) محاسبة تكاليف 
ستخدام محاسبة تكاليف با
 الحاسب

 مشكالت سياسية دولية محاسبة تكاليف

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  متحان المحددة التواجد في أماكن اال -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4               تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية ن ومعه غير مسموح بدخول الطالب االمتحا -5

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

 
 (20 ) 

 ( 2000الئحة ) 



 

 " نظام الساعات المعتمدة " المستوى االولجدول امتحان 

 ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى (

 " للطالب المسجلين فى تلك المواد فقط " المعاكسمواد الفصل 

 صباحا   11.00الى الساعة  0022الساعة من 

 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة التاريخ اليوم

01/22/0200 السبت  مبادئ االدارة 

02/22/0200 الثالثاء  اقتصاد جزئى 

 مقدمة فى العلوم السياسية 20/20/0200 الخميس

 مبادئ المحاسبة المالية 20/20/0200 السبت

 الرياضيات البحتة والمالية 20/20/0200 الثالثاء

 لغة اجنبية لالعمال 00/20/0200 الخميس

 : على الطالب مراعاة التعليمات االتية

 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneذكية هاتف من الفئة التحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد الصيفىأ . د /  أ . د / ايمن شتيوى

 
 

  (2 ) 



 

 " نظام الساعات المعتمدة " المستوى الثانىجدول امتحان 

 ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( 

 " للطالب المسجلين فى تلك المواد فقط " المعاكسمواد الفصل    

 مدة االمتحان : ساعتان

 المادة عربى انجليزى التاريخ اليوم

01/22/0200 السبت  مبادئ تسويق ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  ظهرا   0022ى الساعة ال 20022من الساعة  

02/22/0200 الثالثاء  استدالل احصائى ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  

 نقود وبنوك وتجارة دولية ظهرا   0022لى الساعة ا 20022من الساعة  ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  20/20/0200 الخميس

 (2محاسبة متوسطة ) عصرا   2022الى الساعة  0022من الساعة  ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  20/20/0200 السبت

 ة فى المالية العامةمقدم عصرا   2022الى الساعة  0022من الساعة  ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  20/20/0200 الثالثاء

 مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات عصرا   2022الى الساعة  0022من الساعة  ظهرا   0022الى الساعة  20022من الساعة  00/20/0200 الخميس

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :

 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىمعرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس  -1

 .للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل  وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4           تأديب .الضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إلى مجلس  -3

 ب .آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأدي ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية تحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 السيد الصيفىأ . د /  أ . د / ايمن شتيوى

 
 
 (2 ) 



 

 " نظام الساعات المعتمدة " الثالثالمستوى جدول امتحان 

 ) انتظام عربى ـ انتساب عربى ـ انجليزى ـ فرنسى ( 

 " للطالب المسجلين فى تلك المواد فقط " المعاكسمواد الفصل    
 

 مدة االمتحان : ساعتان

 الفترة التاريخ اليوم
 شعبة

 إدارة األعمال

 شعبة

 المحاسبة

 شعبة

 لمالية والجمركيةالدراسات ا

 شعبة

 اإلحصاء التطبيقى

 شعبة

 نظم المعلومات االدارية

 22/75/2722 السبت
  3077من الساعة 

 عصرا   5077الى الساعة 
 ادارة االنتاج والعمليات ادارة االنتاج والعمليات

اقتصاديات النقل والشحن 
 الدولى

 ادارة االنتاج والعمليات طرق البحث االحصائى

 31/75/2722 الثالثاء
  3077من الساعة 

 عصرا   5077الى الساعة 
 مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف مبادئ محاسبة التكاليف

 72/70/2722 الخميس
  3077من الساعة 

 عصرا   5077الى الساعة 
 مقدمة فى برمجة الحاسب مقدمة فى برمجة الحاسب اصول النظم الضريبية اصول النظم الضريبية نظم المعلومات االدراية

 70/70/2722 الخميس
  0077من الساعة 

 صباحا   11077الى الساعة 
 تحليل القوائم المالية استثمار

اقتصاديات المشروعات 
 العامة

 االحصاء السكانى
البنية التحتية لتكنولوجيا 

 المعلومات

 12/70/2722 السبت
  0077من الساعة 

 صباحا   11077الى الساعة 
 تطبيقات ريادة االعمال
 والمشروعات الصغيرة

 (1محاسبة شركات )
جدوى الخدمات والمرافق 

 العامة
 الرياضيات المتقدمة

تحليل كمى باستخدام 
 البرمجيات

 على الطالب مراعاة التعليمات االتية :
 أماكنهم المحددة وإال أعتبر غائبا . فىهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف المعلنة وااللتزام بالجلوس معرفة أرقام جلوسهم والمواد المقرر امتحان -1

 للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة على األقل . وفقا  التواجد في أماكن االمتحان المحددة  -2

 يصرح باستخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة . -4            تأديب .الللتعرض لإلحالة إلى مجلس ضرورة المحافظة على نظام االمتحان منعا  -3

 آالت سمعية منعا للتعرض لإلحالة لمجلس التأديب . ىأو أ  Smart Phoneهاتف من الفئة الذكية تحان ومعه غير مسموح بدخول الطالب االم -5

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

 
 
 
 (3 ) 

 


