
  
  إنتظـــــــام  امتحان السنة ا	ولى ــدولـــــــــــــج

  ٢٠١٧ مايــــــــــودور   ) الثاني( الفصل الدراسي 
  .و الط2ب المتخلفين فيھا  من الفرق ا	على 

  
  مدة ا6متحان : ساعتــــــــــان    

  ـادةـــــــــــــــــالمــ  التاريـــــــــــخ  اليـــــــــــــــوم

  مبادئ ا<دارة  ٢٠١٧/  ٥/  ١٦  الث2ثــاء

  ) ٢مبادئ المحاسبة (   ٢٠١٧/  ٥/  ٢٠  السبـت
  رياضـة ماليـــة ٢٠١٧/  ٥/  ٢٤ ا	ربعــاء

  د كلـيإقتصا ٢٠١٧/  ٥/  ٣٠  الث2ثــاء

  مھارات اللغة وا<تصال  ٢٠١٧/  ٦/  ٤    ا	حــد
  قانــون تجـاري  ٢٠١٧/  ٦/  ٨    الخميـس

  على الط2ب مراعاة التعليمات اQتية:                                 
  ــــــــــــــــــــــــــ                                           

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠} الفترة المسائية من {  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم مواعيد ا<متحانات {  -١

 . ئباوإ6 أعتبر غا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا6متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا6لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة - ٢

      . التواجد في أماكن ا6متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا6متحان بربع ساعة على ا	قل - ٣

  يصرح باستخدام اQلة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا6متحان منعا للتعرض لhحالة إلى مجلس تأديب . - ٤

  الطالب ا6متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ6ت سمعية منعا للتعرض لhحالة لمجلس التأديب .غير مسموح بدخول  - ٦

                                                   
                                                   

  إنتظـــــــام : ا	ولى ط2ب الفرقة  جميع 
 } ٣:    ١ {  الثالثــــــة عصـــراً حتى الساعة  الواحدة ظھراً من الساعة 



                      
                                          

                                
  إنتساب  امتحان السنة ا	ولى لــدوـــــــــــــج

  ٢٠١٧ مايــــــــــودور   ) الثاني( الفصل الدراسي 
  . و الط2ب المتخلفين فيھا  من الفرق ا	على

  
  مدة ا6متحان : ساعتــــــــــان

  ـادةـــــــــــــــــالمــ  التاريـــــــــــخ  اليـــــــــــــــوم

  مبادئ ا<دارة  ٢٠١٧/  ٥/  ١٥  ثنيــنا<

  ) ٢مبادئ المحاسبة (   ٢٠١٧/  ٥/  ١٩  الجمعــة
  رياضـة ماليـــة ٢٠١٧/  ٥/  ٢٣ الث2ثــاء
  إقتصاد كلـي ٢٠١٧/  ٥/  ٢٩  ا<ثنيــن

  مھارات اللغة وا<تصال  ٢٠١٧/  ٦/  ٣    السبــت
  قانــون تجـاري  ٢٠١٧/  ٦/  ٧    ا	ربعــاء

  على الط2ب مراعاة التعليمات اQتية:                                 
  ــــــــــــــــــــــــــ                                           

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩مواعيد ا<متحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم  -١

 . وا6لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ6 أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا6متحانات من واقع الكشوف المعلنة - ٢

      . التواجد في أماكن ا6متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا6متحان بربع ساعة على ا	قل - ٣

  ام اQلة الحاسبة غير المبرمجة .يصرح باستخد - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا6متحان منعا للتعرض لhحالة إلى مجلس تأديب . - ٤

  غير مسموح بدخول الطالب ا6متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ6ت سمعية منعا للتعرض لhحالة لمجلس التأديب . - ٦

            

   

    إنتساب ا	ولى جميع ط2ب الفرقة 
 ) ١١-٩(  من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً 

  رنسيةشعبـة اللغة ا6نجليزية والف جميع  ط2ب الفرقة ا	ولى  
 ) ٣-١( الثالثة عصراً حتى الساعة  ظھراً  الواحدة من الساعة 



  
  
  
  

  

  
   

  }ا$نجليزية والفرنسية شعبـة اللغة  إنتساب  / إنتظام /  { الثانية ة امتحان السن ــدولـــــــــــــج
  ٢٠١٧ مايــــــــــودور   ) الثاني( الفصل الدراسي 

  .و الط>ب المتخلفين فيھا  من الفرق ا5على 
  مدة ا$متحان : ساعتــــــــــان

  ـادةـــــــــــــــــالمــ  التاريـــــــــــخ  اليـــــــــــــــوم

  ) ٢ محاسبة متوسطة (  ٢٠١٧/  ٥/  ١٨  الخميـس
  وعملياتإدارة انتاج   ٢٠١٧/  ٥/  ٢٢  ا5ثنيــن
  التحليل الكلي لموازنة الدولة ٢٠١٧/  ٥/  ٢٦ الجمعــة
  ـيإحصائإستد$ل  ٢٠١٧/  ٦/  ١    الخميـس
  المحاسبة في الوحدات الحكومية والمنظمات غير الھادفة للربح  ٢٠١٧/  ٦/  ٦    الث>ثــاء
  يسلوك تنظيمـ  ٢٠١٧/  ٦/  ١١ ا5حـــد

  على الط>ب مراعاة التعليمات اSتية:                                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

  } . ٣٫٣٠ – ٫٣٠١} الفترة المسائية من {  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩مواعيد اXمتحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم  -١

 . وإ$ أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا$متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا$لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة - ٢

      . اعة على ا5قلالتواجد في أماكن ا$متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا$متحان بربع س - ٣

  يصرح باستخدام اSلة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا$متحان منعا للتعرض لiحالة إلى مجلس تأديب . - ٤

  غير مسموح بدخول الطالب ا$متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ$ت سمعية منعا للتعرض لiحالة لمجلس التأديب . - ٦

 لثانية  إنتسابا  قةجميع ط>ب الفر 
 ) ٣-١( الثالثة عصراً حتى الساعة  ظھراً  الواحدة من الساعة 

   شعبـة اللغة ا$نجليزية والفرنسية }الثانية  { إنتظام /  جميع  ط>ب الفرقة 

 ) ١١-٩(  من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً 

 $ئحة جديدة



  
  
  
  

  
  }شعبـة اللغة ا$نجليزية والفرنسية إنتساب  /  /  إنتظام { الثانية امتحان السنة  ــدولـــــــــــــج

  ٢٠١٧ مايــــــــــودور   ) الثاني( الفصل الدراسي 
  .و الط>ب المتخلفين فيھا  من الفرق ا5على 

  
  اعتــــــــــانمدة ا$متحان : س

  ـادةـــــــــــــــــالمــ  التاريـــــــــــخ  اليـــــــــــــــوم

  ) ٢ محاسبة متوسطة (  ٢٠١٧/  ٥/  ١٨  الخميـس

  إدارة انتاج وعمليات  ٢٠١٧/  ٥/  ٢٢  ا5ثنيــن

  التحليل الكلي لموازنة الدولة ٢٠١٧/  ٥/  ٢٦ الجمعــة

  إحصائـيإستد$ل  ٢٠١٧/  ٦/  ١    الخميـس
  نقــود وبنــوك  ٢٠١٧/  ٦/  ٦    الث>ثــاء
  مدخل العلــوم السياسية  ٢٠١٧/  ٦/  ١١ ا5حـــد

  على الط>ب مراعاة التعليمات اSتية:                                 
  ــــــــــــــــــــــــــ                                           

١- X٣٫٣٠ – ١٫٣٠} الفترة المسائية من {  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩متحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم مواعيد ا . {  

 .  أعتبر غائباوإ$ معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا$متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا$لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة - ٢

      . التواجد في أماكن ا$متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا$متحان بربع ساعة على ا5قل - ٣

  يصرح باستخدام اSلة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا$متحان منعا للتعرض لiحالة إلى مجلس تأديب . - ٤

  موح بدخول الطالب ا$متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ$ت سمعية منعا للتعرض لiحالة لمجلس التأديب .غير مس - ٦

  قديمــــــة�ئحة 
 

  شعبـة اللغة ا�نجليزية والفرنسية }{ إنتظام /  الثانية  جميع  ط�ب الفرقة 
 ) ١١- ٩(  ادية عشر صباحاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الح

}  

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

 



  
  

  
  
  
  
  

  ( لط�ب ال�ئحة الجديدة امتحان السنة الثالثة  جـــــــــــــــــــــــــدول
  ٢٠١٧  مايــودور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 

  والط�ب المتخلفين فيھا من الفرق ا+على
 :  مدة ا4متحان

 شعبة العلوم السياسية  شعبة ا4قتصاد  شعبة المحاسبة  شعبة إدارة ا+عمال التاريــــخ
 يةشعبة الدراسات المال

 كيةالجمرو
شعبة اAحصاء 

 التطبيقي
شعبة نظم المعلومات ا4دارية 

 والحاسب اEلي

  ١٦/٥/٢٠١٧ الث�ثاء
محاسبة مبادئ  

 إدارية
إداريةمحاسبة مبادئ    

دراسة الجدوى 
 اAقتصادية

تطور مصر السياسي 
 الحديث

إداريةمحاسبة مبادئ   اAحصاء السكاني مبادئ  محاسبة إدارية  

  ٢٠/٥/٢٠١٧السبت
مراجعة نظم 
المعلومات 
 ا+لكترونية

بحوث العمليات في 
 المحاسبة

حليل كمي بإستخدام ت
 البرمجيات

ع�قات دبلوماسية 
 وقنصلية

 الجبر الخطي النظام الضريبي المصري
تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات

 ---------  ---------  إدارة موارد بشرية إدارة موارد بشرية  ٢٤/٥/٢٠١٧ا+ربعاء
مقدمة في السياسات 

 المالية
نظرية المعاينة 

 ا+حصائية
ة موارد بشريةإدار  

ستثمــــار+ا  ٣٠/٥/٢٠١٧الث�ثاء )٢محاسبة شركات (   مبادئ محاسبة تكاليف 
النظرية العامة 
 للع�قات الدولية

 محاسبة شركات
مقدمة في اAحصاءات 

 ال�معملية
لتمويــــــ  

  إدارة س�سل التوريد  ٤/٦/٢٠١٧ا+حـد
المحاسبة في الوحدات 

كومية وغير الھادفة الح
 للربح

 تطور فكر إقتصادي
القضايا المعاصرة 

 للتنمية
نظم الرقابة على المال 

 العام
تطبيقات في برمجة 

 الحاسب
 تطبيقات في برمجة الحاسب

 المنظمات الدولية اقتصاد رياضــي رقابة ومراجعة داخلية إخ�قيات ا+عمال  ٨/٦/٢٠١٧الخميس
خدمات إقتصاديات ال

 والمرافق العامة
 إدارة التكنولوجيا اقتصاد رياضــي

دولياقتصــاد  ---------  ---------  ١٢/٦/٢٠١٧اAثنين دولياقتصــاد     ---------  ---------  --------- 

  على الط�ب مراعاة التعليمات اEتية:             
  ــــــــــــــــــــــــــ         

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩اعيد اAمتحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم مو - ١
 . حددة وإ4 أعتبر غائبامعرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا4متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا4لتزام بالجلوس في أماكنھم الم -٢
      . التواجد في أماكن ا4متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا4متحان بربع ساعة على ا+قل -٣
  يصرح باستخدام اEلة الحاسبة غير المبرمجة . -٥    ضرورة المحافظة على نظام ا4متحان منعا للتعرض لpحالة إلى مجلس تأديب . -٤
    غير مسموح بدخول الطالب ا4متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ4ت سمعية منعا للتعرض لpحالة لمجلس التأديب . -٦

  ال�ئحة الجديدة  ((انتظام /  انتساب  ))  الثالثةب الفرقة جميع ط�

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

  لغة ا/نجليزية والفرنسية  }ال�ئحة الجديدة  { شعبة ال  الثالثةجميع ط�ب الفرقة  

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

  ال�ئحة الجديدة 



  
  
  
  
  
  
  
 

  ) القديمة( لط�ب ال�ئحة  امتحان السنة الثالثة  جـــــــــــــــــــــــــدول
  ٢٠١٧  مايــودور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 

  والط�ب المتخلفين فيھا من الفرق ا+على
  

 ـــــــــانمدة ا4متحان : ساعت

 شعبة العلوم السياسية  شعبة ا4قتصاد  شعبة المحاسبة  شعبة إدارة ا+عمال التاريــــخ
 يةشعبة الدراسات المال

 كيةالجمرو
شعبة اAحصاء 

 التطبيقي
لومات ا4دارية شعبة نظم المع

 والحاسب اEلي
/      ٥/  ١٦  الث�ثاء  

٢٠١٧  
إداريةمحاسبة مبادئ   إداريةمحاسبة مبادئ    إداريةمحاسبة مبادئ     

تطور مصر السياسي 
 الحديث

 مبادئ  محاسبة إدارية ا�حصاء السكاني مبادئ  محاسبة إدارية

/    ٥/    ٢٠السبت     
٢٠١٧  

)١اسبة ضريبية (مح تخطيط ومراقبة إنتاج  إحصاء ل(قتصاديين 
ع-قات دبلوماسية 

 وقنصلية
 الجبر الخطي النظام الضريبي المصري

تصميم وإدارة قواعد 
 البيانات

  ٥/    ٢٤ا+ربعاء    
  /٢٠١٧  

 إدارة موارد بشرية إدارة موارد بشرية
إقتصاديات الصناعة  

) ١والعمل (   
خليـــــــةسياسات مالية دا الرأى العام وا;ع-م  

نظرية المعاينة 
 ا;حصائية

 إدارة موارد بشرية

/    ٥/    ٣٠الث�ثاء   
٢٠١٧  

 إستثمــار إستثمــار إستثمــار
النظرية العامة 
 للع-قات الدولية

 إستثمــار إستثمــار
ريادة ا;عمال والمشروعات 

 الصغيرة

/    ٦/   ٤ا+حـد        
٢٠١٧  

 ا�دارية القضايا 
  ةالمعاصر

القضايا المعاصرة 
 للتنمية

القضايا المعاصرة 
 للتنمية

مشاكل ا�قتصاد 
 المصري

 القضايا المعاصرة للتنمية
القضايا المعاصرة 

 للتنمية
 تطبيقات في برمجة الحاسب

  ٦/    ٨الخميس      
  /٢٠١٧   

ـــــةالمنظمات الدوليـــ اقتصاد رياضــي رقابة ومراجعة داخلية أساليب كمية في ا�دارة  
إقتصاديات النقل والشحن 

 الدولي
 إدارة التكنولـوجيـا اقتصاد رياضــي

  على الط�ب مراعاة التعليمات اEتية:             
  ــــــــــــــــــــــــــ         

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩مواعيد اAمتحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم  -١
 . وإ4 أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا4متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا4لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة -٢
      . ن المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا4متحان بربع ساعة على ا+قلالتواجد في أماكن ا4متحا -٣
  يصرح باستخدام اEلة الحاسبة غير المبرمجة . -٥    ضرورة المحافظة على نظام ا4متحان منعا للتعرض لpحالة إلى مجلس تأديب . -٤
    حمول أو أي آ4ت سمعية منعا للتعرض لpحالة لمجلس التأديب .غير مسموح بدخول الطالب ا4متحان ومعه التليفون الم -٦

  ((انتظام /  انتساب  ))  القديمةال�ئحة   الثالثةجميع ط�ب الفرقة 

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

  { شعبة اللغة ا/نجليزية والفرنسية  }  القديمةال�ئحة  الثالثةجميع ط�ب الفرقة 

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

   القديمـــةال�ئحة 



  
 

  
  
  
  
  

  ) ١٩٩٣ 4ئحة ( لط�ب  امتحان السنة الثالثة  جـــــــــــــــــــــــــدول
  ٢٠١٧  مايــودور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 

  والط�ب المتخلفين فيھا من الفرق ا+على
   

  ـــــــــانمدة ا4متحان : ساعت

 سيةشعبة العلوم السيا  شعبة ا4قتصاد  شعبة المحاسبة  شعبة إدارة ا+عمال التاريــــخ
 يةشعبة الدراسات المال

 كيةالجمرو
 شعبة اAحصاء التطبيقي

شعبة نظم المعلومات 
 ا4دارية والحاسب اEلي

  ٢٠١٧/   ٥/  ١٦ الث�ثاء
مبادئ المحاسبة 

 اJدارية
مبادئ المحاسبة 

 اJدارية
مبادئ المحاسبة 

 اJدارية
النظام السياسي  

 المصري
دراسات الجدوى 

 اJقتصادية
ء سكانىاحصا  مبادئ المحاسبة اJدارية 

  ٢٠١٧/  ٥/  ٢٠السبت
تخطيط ومراقبة 

 انتاج
مبادئ 

 المحاسبةالضريببة
)٢نظم ضريبيــة( نظـــم ضريبيــة نظـــم ضريبيــة  نظم  إدارة قواعد البيانات نظـــم ضريبيــة 

  ٢٠١٧/   ٥/  ٢٤ا+ربعاء
إدارة الموارد 

 البشرية
وارد البشريةإدارة الم  إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية اقتصاديات ا;عمال 

 نظــم سياسية مقارنة تأمــــين بحوث تسويــق  ٢٠١٧/    ٥/    ٣٠ الث�ثاء
النظرية العامة 
 للع-قات الدولية

 تأميــــــن طرق البحث ا�حصائي محاسبة شركات

 إدارة مـواد وإمـداد إدارة مـواد وإمـداد  ٢٠١٧/    ٦/   ٤ ا+حـد
تنظيمات اقتصادية 

 دولية
محاسبة حكومية 

 وقومية
)١سياسيات مالية (  

يةعلى تطبيقات احصائ
 الحاسب

 إدارة مـواد وإمـداد

  ٢٠١٧/    ٦/  ٨ الخميس
مبادئ الرقابة 

 والمراجعة
ابة مبادئ الرق

 والمراجعة
 مبادئ الرقابة والمراجعة اقتصــاد رياضــي مبادئ الرقابة والمراجعة منظمات دولية اقتصــاد رياضـي

يات دوليـــةاقتصاد اقتصاديات دوليـــة اقتصاديات دوليـــة اقتصاديات دوليـــة اقتصاديات دوليـــة اقتصاديات دولية اقتصاديات دوليــة  ٢٠١٧  /  ٦  / ١٢  اAثنين  

   على الط�ب مراعاة التعليمات اEتية:          
  ــــــــــــــــــــــــــ         

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩مواعيد اAمتحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم  - ١
 . والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا4متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا4لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ4 أعتبر غائبامعرفة أرقام جلوسھم  -٢
      . التواجد في أماكن ا4متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا4متحان بربع ساعة على ا+قل -٣
  يصرح باستخدام اEلة الحاسبة غير المبرمجة . -٥    لى نظام ا4متحان منعا للتعرض لpحالة إلى مجلس تأديب .ضرورة المحافظة ع -٤
    غير مسموح بدخول الطالب ا4متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ4ت سمعية منعا للتعرض لpحالة لمجلس التأديب . -٦

 

   ١٩٩٣/ئحــة 

  ((انتظام /  انتساب  ))  4١٩٩٣ئحة   الثالثةجميع ط�ب الفرقة 

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

  { شعبة اللغة ا/نجليزية والفرنسية  }  ١٩٩٣/ئحة   الثالثةجميع ط�ب الفرقة 

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



     
  
  

  ( لط�ب ال�ئحة الجديدة )  الرابعةامتحان السنة  ــــــــــــــــــــــــدولجـ
  ٢٠١٧مايــــــو دور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 

      : مدة ا-متحان: ساعتــان

  التاريـــــــخ

  شعبة إدارة ا0عمـــــــــــــــال

  شعبة ا5قتصاد  شعبة المحاسبة
شعبة العلوم 

  السياسية

شعبة 
الدراسات 
المالية 

  والجمركية

شعبة 
ا5حصاء 
  التطبيقي

شعبة نظم 
المعلومات 
ا5دارية 

  لحاسب ا@ليوا
  تسويق  ادارة

موارد 
  بشرية

تمويل 
  وإستثمار

   ٥/  ١٧       ا0ربعاء
/٢٠١٧  

تجارة 
واعمال 
  الكترونية

تجارة 
واعمال 
  الكترونية

تجارة 
واعمال 
 الكترونية

تجارة واعمال 
 الكترونية

تجارة واعمال 
  الكترونية

نظرية اقتصادية 
 كلية متقدمة

النظرية 
  السياسية

ت مالية سياسا
 دوليه

نظرية 
(ا5حصاء

٢( 

تجارة واعمال 
  الكترونية

/    ٥/    ٢١ا0حـد      
٢٠١٧  

موارد 
بشرية 

  إستراتيجية

-ت اا-تص
التسويقية 
 المتكاملة

موارد بشرية 
 إستراتيجية

محاسبة مالية 
 متقدمة

مراجعة  نظم 
المعلومات 
  ا0لكترونية

 )٢اقتصاد قياسي(
إجتماع علم 

 السياسة
ت الضريبة حسابا

  الجمركية
إقتصاد 
  قياسي

مراجعة  نظم 
 المعلومات

 0لكترونيةا

/   ٥/    ٢٥الخميس    
٢٠١٧  

اسواق 
ومؤسسات 

  مالية

سلوك 
  المستھلك

 إدارة ا@داء
اسواق 

  ومؤسسات مالية
 إستثمــار  إستثمــار

نظم الحكم في 
  الشرق ا0وسط

إقتصاديات 
المواني 
  والجمارك

س�سل 
  زمنية

ية لدعم النظم الذك
 القرار

/    ٥/    ٣١  ا0ربعاء  
٢٠١٧  

نظم 
المعلومات 
 المتكاملة

نظم 
المعلومات 
 المتكاملة

نظم 
المعلومات 
 المتكاملة

  تمويل دولي
محاسبة تكاليف 

  متقدمة
القضايا المعاصرة 

  للتنمية
السياسات 

  العربية

المحاسبة في 
 الوحدات

الحكومية والغير 
  ھادفة للربح

تأمين 
  متقدم

معلومات النظم 
 متكاملةال

/    ٦/    ٥      ا0ثنين
٢٠١٧  

محاسبة 
إدارية 
  متقدمة

تسويق 
  الخدمات

  القيــادة
تحليل وتقييم 

  ا0سھم
إدارية محاسبة 

 متقدمة
النظرية العامة 
  للع�قات الدولية

مشك�ت سياسية 
 دولية

النظام المالي 
 ا0س�مي

تصميم 
  التجارب

  إدارة إستراتيجية

/    ٦/    ١٠    السبت
٢٠١٧  

  بحوث
 تسويق

  بحوث
 تسويق

تنمية الموارد 
  البشرية

  تمويل سلوكـي
  محاسبة ضريبية

)٢( 
تخطيط إقتصادي 
  وحسابات قومية

تخطيط إقتصادي 
 وحسابات قومية

إدارة الموارد 
 البشرية

النظام 
الضريبي 
  المصري

 مشروع تخرج

  تعليمات: على الط�ب مراعاة التعليمات ا@تية:
  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩د ا5متحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم مواعي -١
 . ة وإ- أعتبر غائبامعرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا-متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا-لتزام بالجلوس في أماكنھم المحدد - ٢
      . التواجد في أماكن ا-متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا-متحان بربع ساعة على ا0قل - ٣
  يصرح باستخدام ا@لة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا-متحان منعا للتعرض لuحالة إلى مجلس تأديب . - ٤
 ير مسموح بدخول الطالب ا-متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ-ت سمعية منعا للتعرض لuحالة لمجلس التأديب .غ - ٦

  ط�ب الفرقة الرابعة  ال�ئحة الجديدة  ((انتظام /  انتساب  ))جميع      

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

  ال�ئحة الجديدة 
  

  جميع ط�ب الفرقة الرابعة  ال�ئحة الجديدة  { شعبة اللغة ا-نجليزية والفرنسية  } 

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



                                            

  
  
  
  

                                                                                                                                                     
  ) القديمـة( لط�ب ال�ئحة   الرابعةامتحان السنة  جـــــــــــــــــــــــــدول

  ٢٠١٧مايــــــو دور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 
                                        

  مدة ا-متحان: ساعتــان: 

 التاريــــخ
 شعبة إدارة ا0عمال

 شعبة ا-قتصاد شعبة المحاسبة
شعبة العلوم 

 السياسية

شعبة الدراسات 
ة المالي

 والجمركية

شعبة ا5حصاء 
 التطبيقي

شعبة نظم المعلومات 
 تسويق  ادارة  ا-دارية والحاسب ا@لي

   ٥/  ١٧      ا0ربعاء 
/٢٠١٧  

تجارة واعمال 
 الكترونية

تجارة واعمال 
 الكترونية

نظم  مراجعة
 المحاسبة ا-لكترونية

نظرية اقتصادية كلية 
 متقدمة

 النظرية السياسية
سياسات مالية 

 دوليه
تجارة وأعمال 

 الكترونية
  تجارة واعمال الكترونية

 /   ٥/    ٢١ا0حـد      
٢٠١٧  

إتصا-ت 
 ا0عمال

-ت اا-تص
التسويقية 
 وا-ع�ن

)٢اقتصاد قياسي( محاسبة مالية متقدمة إجتماع السياسةعلم   0لكترونيةمراجعة النظم ا اقتصاد قياسي إدارة مواد وإمداد   

/   ٥/    ٢٥الخميس    
٢٠١٧  

اسواق 
ومؤسسات 

 مالية
 تسويق دولي

ريادة ا0عمال 
جدوىالودراسة   

ات اقتصادي
البيئةوالتنمية 

 المستدامه

نظم الحكم في الشرق 
 ا0وسط

قضايا مالية 
 معاصرة

 النظم الذكية لدعم القرار س�سل زمنية

/    ٥/    ٣١  ا0ربعاء  
٢٠١٧  

البرامج 
ا-حصائية 

 الجاھزة

البرامج 
ا-حصائية 

 الجاھزة

محاسبة تكاليف 
 متقدمة

قتصاديتطور فكر إ  
القضايا المعاصرة 

 للتنمية

دراسة الجدوى 
ا0قتصاديةوا-جتما

)٢عية (  

دراسة الجدوى 
 ا0قتصادية

 وا-جتماعية
متكاملةالمعلومات النظم   

/    ٦/    ٥ا0ثنين      
٢٠١٧  

نظم المعلومات 
 ا-دارية

 تسويق الخدمات
إدارية محاسبة 

 متقدمة
موضوعات اقتصادية 

 متقدمة
مشك�ت سياسية 

 دولية
اقتصاد مالي 

 اس�مي
التجارب تصميم  مشروع تخرج 

/    ٦/    ١٠السبت    
٢٠١٧  

تسويقادارة   
 ادارة

 تسويق
)٢محاسبة ضريبية(  التخطيط ا-قتصادي 

قضايا سياسية 
 معاصرة

ضريبية محاسبة   
ا5ستد-ل  
 ا5حصائي

نظم المعلومات 
وتطبيقاتھاالمتقدمة  

  تعليمات: على الط�ب مراعاة التعليمات ا@تية:
  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠الفترة المسائية من { }  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩حانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم مواعيد ا5مت -١
 . وإ- أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا-متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا-لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة - ٢
    . التواجد في أماكن ا-متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا-متحان بربع ساعة على ا0قل - ٣
  يصرح باستخدام ا@لة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا-متحان منعا للتعرض لuحالة إلى مجلس تأديب . - ٤
  غير مسموح بدخول الطالب ا-متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ-ت سمعية منعا للتعرض لuحالة لمجلس التأديب . - ٦

   القديمةال�ئحة 

  ((انتظام /  انتساب  ))  القديمةجميع ط�ب الفرقة الرابعة  ال�ئحة      

  } ١١  -  ٩{   .صباحاً  لتاسعة صباحاًً◌ حتى الساعة الحادية عشر من الساعة ا
  

  { شعبة اللغة ا-نجليزية والفرنسية  }  القديمة جميع ط�ب الفرقة الرابعة  ال�ئحة 

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



      
 
  

                                        
  

                                                             
  )  ١٩٩٣-ئحــة ( لط�ب   الرابعةامتحان السنة  لـــــــدوجـــــــــــــ                                                     

  ٢٠١٧مايــــــو دور  ) الثاني ( الفصل الدراسي 
 

     مدة ا-متحان: ساعتــان: 

 التاريــــخ
شعبة إدارة 

 ا0عمال
 شعبة المحاسبة

 
  شعبة ا-قتصاد

 

شعبة العلوم 
 السياسية

 
شعبة الدراسات 

ة والجمركيةالمالي  
 

شعبة ا5حصاء 
 التطبيقي

شعبة نظم 
المعلومات ا-دارية 

 والحاسب ا@لي

   ٥/  ١٧          ا0ربعاء 
/٢٠١٧  

)٢ة (ــمراجع مراجعـــة  
نظرية اقتصادية جزئية 

 متقدمة
)٢( احصاء تطبيقي مالية دوليـــة النظرية السياسية  مراجعـــة 

/    ٥/    ٢١        ا0حـد  
٢٠١٧  

مالية متقدمةمحاسبة  ترويج واع�ن م جمركيةــنظ علم ا-جتماع السياسي اقتصاد قياسي تطبيقي   اقتصاد قياسي 
ادارة اعمال وتجارة 

 الكترونية

/   ٥/    ٢٥     الخميس  
٢٠١٧  

 استثمـــار استثمـــار
مشاكل ا-قتصاد 

 المصري
ةماليمات أسواق ومنظ أسواق ومنظمات مالية  استثمـــار بحوث عمليات 

  ٥/    ٣١        ا0ربعاء
  /٢٠١٧  

)٢ليف(محاسبة تكا محاسبة تكاليف  محاسبة تكاليف سياسات عربيــة محاسبة تكاليف 
قواعد البيانات 

 ا-حصائية
محاسبة تكاليف 
 باستخدام الحاسب

/    ٦/    ٥       ا0ثنين    
٢٠١٧  

استراتيجيةادارة  ادارة استراتيجية سياسية دولية  مشك�ت النظام المالي ا-س�مي  محاسبة إداريــة مبادئ  النظام المالي ا-س�مي   ادارة استراتيجية 

  ٦/    ١٠         لسبت  
  /٢٠١٧  

تخطيط وتنمية 
 موارد بشرية

ة  ضريبيةمحاسب  
تخطيط وسياسات 

 اقتصادية
)٢محاسبة ضريبية ( الرأى العام وا-ع�م تسويق وث بح   

دراسات متقدمة في نظم 
 المعلومات

  ٦/    ١٣          الث�ثاء
  /٢٠١٧  

دراسات جدوى 
 وتقييم المشروعات

عمليات البحوث   
 في المحاسبة

دراسات جدوى وتقييم 
 المشروعات

 الجغرافيا السياسية
إقتصاديات الخدمات 

 العامة
دراسات جدوى وتقييم 

 المشروعات
 مشروع تخرج

  ب مراعاة التعليمات ا@تية:على الط�
  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠ترة المسائية من { الف}  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩مواعيد ا5متحانات { بشھر رمضان } إبتداءاً من يوم  -١
 . وا-لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ- أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا-متحانات من واقع الكشوف المعلنة - ٢
      . التواجد في أماكن ا-متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا-متحان بربع ساعة على ا0قل - ٣
  ام ا@لة الحاسبة غير المبرمجة .يصرح باستخد - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا-متحان منعا للتعرض لuحالة إلى مجلس تأديب . - ٤
  غير مسموح بدخول الطالب ا-متحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ-ت سمعية منعا للتعرض لuحالة لمجلس التأديب . - ٦

   ١٩٩٣ -ئحـة 
  

  ((انتظام /  انتساب  ))  ١٩٩٣-ئحة جميع ط�ب الفرقة الرابعة       

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

  { شعبة اللغة ا-نجليزية والفرنسية  }  ١٩٩٣-ئحة جميع ط�ب الفرقة الرابعة   

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



                                                                                     
                    

  جـــــــــــــــــــــــــدول
  إمتحان مواد التخلف للط�ب المتخلفين في مواد اللوائح القديمة                                            

  .٢٠١٧مايــــــــــو دور   ( الفصل الدراسي الثاني )                                                 
  اعتانمدة ا0متحان : س           

  انــــــــــد ا0متحــــــموع  الفرقـــــــــــــة  ـادةـــــــــــــالمــ  التاريــــــخ

  ا9ربعــاء
  

٢٠١٧/ ٦/ ١٤  

  سلوك تنظيمي
  

  المتخلفين فيھا لطب ( الئحة القديمة ) و
  ) من الفرق ( الثانية / الثالثة / الرابعة

  ( طب ا'نتظام / طب ا#نتساب /
  صباحاً  والنصفمن الساعة التاسعة  اللغة ا'نجليزية والفرنسية ) وحدة

 ً◌  
  حتى
  

  صباحاً  ونصف الساعة الحادية عشر
  

 }١١٫٣٠ – ٩٫٣٠ {  

  حقوق ا9نسـان
  

  قطلطب الفرقــــة الرابعـــــة ف
  المتخلفين فيھا من الفرقة ا#ولـــى

  ( طب ا'نتظام / طب ا#نتساب /
  وحدة اللغة ا'نجليزية والفرنسية )

  نظرية اقتصادية جزئية  -
مقدمة في نظم المعلومات  -

  المحاسبية
  

لطب  الفرقة ( الثالثة / الرابعة  ) المتخلفين فيھا من 
  الفرقة الثانية

  ( طب ا'نتظام / طب ا#نتساب /
  وحدة اللغة ا'نجليزية والفرنسية

  على الط�ب مراعاة التعليمات اTتية:                                           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  } . ٣٫٣٠ – ١٫٣٠} الفترة المسائية من {  ١١٫٣٠ – ٩٫٣٠الفترة الصباحية من {  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩} إبتداءاً من يوم مواعيد اWمتحانات { بشھر رمضان  -١
 . وإ' أعتبر غائبا معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأماكن ا'متحانات من واقع الكشوف المعلنة وا'لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة - ٢
      . تواجد في أماكن ا'متحان المحددة وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قبل بدء ا'متحان بربع ساعة على ا#قلال - ٣
  يصرح باستخدام اWلة الحاسبة غير المبرمجة . - ٥    ضرورة المحافظة على نظام ا'متحان منعا للتعرض لTحالة إلى مجلس تأديب . - ٤
  تحان ومعه التليفون المحمول أو أي آ'ت سمعية منعا للتعرض لTحالة لمجلس التأديب .غير مسموح بدخول الطالب ا'م - ٦

   


