
  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

    جــدولجــدول           
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  االولاالول  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   
  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11              

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم المحاسبة والحاسب االلى دبلوم المحاسبة والحاسب االلى   دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة   دبلوم المحاسبة االدارية والتكاليف دبلوم المحاسبة االدارية والتكاليف 

 تحليل وتصميم النظم دراسات فى المحاسبة المالية -----------------------

من الساعة الثالثة 

إلى الساعة 

 السادسة مساء

 

 2/7/2222السبت 
 7/7/2222الخميس  ----------------------- ابة والمراجعة الداخليةدراسات فى الرق -----------------------

 61/7/2222السبت  تصميم وادارة قواعد البيانات معايير المحاسبة المالية بحوث العمليات فى المحاسبة
 

 دراسات فى المحاسبة الضريبية التحليل المالى وتقييم االداء
 

 22/7/2222االحد  التحليل المالى وتقييم االداء
 27/7/2222االربعاء  لغات البرمجة ----------------------- دراسات فى محاسبة التكاليف

 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية
 ة وإال اعترب غائبًا.وااللتزام باجللوس يف األماكن احملدد جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 ض لإلحالة إىل جملس تأديب.احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 

 

                        

  



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

    جــدولجــدول                                                                                                                                          
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  االولاالول  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  بلوماتبلوماتدد:. :. أوالا أوالا                   
  العلوم االداريةالعلوم االدارية  --22            

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم السياسات االداريةدبلوم السياسات االدارية  دبلوم ادارة الموارد البشريةدبلوم ادارة الموارد البشرية

 اساسيات االدارة واالعمال ادارة املوارد البشرية

من الساعة الثالثة إلى 

  الساعة السادسة مساء

 2/7/2222لسبت ا
----------------------------

- 

 61/7/2222السبت  اساسيات التسويق

 61/7/2222الثالثاء السلوك التنظيمى السلوك التنظيمى
--------------------------- االدارة االسرتاتيجية

-------- 
 22/7/2222االحد 

 27/7/2222االربعاء  لعملياتاساسيات االنتاج وا قضايا معاصرة فى املوارد البشرية
 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية

 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 تواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل.التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا لل -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 جمة.يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املرب  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

 

    جــدولجــدول      
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  الثانىالثانى  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   
  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11                                                                                              

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم المحاسبة والحاسب االلى دبلوم المحاسبة والحاسب االلى   دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة   الدارية والتكاليف الدارية والتكاليف دبلوم المحاسبة ادبلوم المحاسبة ا

 االلكرتونية مراجعة النظم  دراسات فى المراجعة  االستراتيجية ادارة التكلفة 

من الساعة الثالثة 

إلى الساعة 

 السادسة مساء

 

 2/7/2222االثنين 
 7/7/2222الخميس  احملاسبة عن التجارة االلكرتونية ----------------------- بيئية واجتماعية  تكاليفحماسبة 

 61/7/2222االثنين  دراسات فى تكنولوجيا املعلومات  اخالقيات وسلوك مهنة احملاسبة واملراجعة دراسات فى المحاسبة االدارية 
محاسبة التكاليف فى المنظمات غير 

  الهادفة للربح

 26/7/2222الخميس  برامج حماسبية جاهزة  تحليل القوائم المالية وتقييم االداء

 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية
 ًا.وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائب جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 س تأديب.احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

                        
    جــدولجــدول                    

  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  الثانىالثانى  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  
  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   

  العلوم االدارية العلوم االدارية   --22                  
  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم السياسات االداريةدبلوم السياسات االدارية  دبلوم ادارة الموارد البشريةدبلوم ادارة الموارد البشرية

 أساسيات املوارد البشرية إدارة االداء

من الساعة الثالثة إىل 
 الساعة السادسة مساء

 2/7/2222االثنين 
 7/7/2222الخميس  أساسيات التمويل  إدارة املشروعات 

 61/7/2222االثنين  ------------------------ اسرتاتيجية موارد بشرية 
 26/7/2222الخميس  إدارة اللوجستيات وسالسل التوريد تنمية املوارد البشرية

 22/7/2222االحد  أساسيات االدارة االسرتاتيجية --------------------------
 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية

 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. سهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةجلوأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحاناستالم بطاقة  -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

      
    جــدولجــدول              

  المعتمدةالمعتمدة  اعاتاعاتالسالس  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  االولاالول  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  
  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((  االربع فصولاالربع فصول  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   

  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11                      
  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم المحاسبة الماليةدبلوم المحاسبة المالية  وتكنولوجيا المعلوماتوتكنولوجيا المعلومات  دبلوم المحاسبةدبلوم المحاسبة

 (1معايري احملاسبة املالية ) مهارات احلاسب

ة الثالثة إىل من الساع
 الساعة السادسة مساء

 

 2/7/2222السبت 
 61/7/2222السبت  دراسات فى احملاسبة البيئية واالجتماعية الرقابة الداخلية لنظم املعلومات احملاسبية 
 61/7/2222الثالثاء  ----------------------------- مراجعة نظم املعلومات احملاسبية االلية  

------------------------------

-- 

 26/7/2222الخميس  احملاسبة الدولية

 27/7/2222االربعاء  قضايا ومشاكل حماسبية معاصرة برجمة احلاسب 
 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية

 جللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا.وااللتزام با جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 ظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.احملافظة على نضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

    
    جــدولجــدول            

  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  والثالثوالثالث  الثانىالثانى  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  
  جديدةجديدة  الئحةالئحة ((نظام االربع فصولنظام االربع فصول))  العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   

  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11                      
  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   ثانىثانىفصل فصل   دبلوم المحاسبة الماليةدبلوم المحاسبة المالية  ثالثثالثفصل فصل   دبلوم المحاسبة الماليةدبلوم المحاسبة المالية

 (2معايري احملاسبة املالية ) ------------------------------

من الساعة الثالثة إىل 
 الساعة السادسة مساء

 2/7/2222االثنين 
 7/7/2222الخميس  احملاسبة فى املشروعات الصغرية واملتوسطة  ------------------------------

 61/7/2222االثنين  احملاسبة فى املنظمات غري اهلادفة للربح  النظرية احملاسبية 
 26/7/2222الخميس  الرقابة واملراجعة الداخلية  دراسات فى حماسبة التكاليف 

 22/7/2222االحد  ------------------------------ االداء التحليل املاىل وتقييم
 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية

 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 كن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل.التواجد يف أما -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 تخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.يصرح باس  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   د،،،يعتم                                                                                                          

 

  



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

  
  

    جــدولجــدول                  
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  االولاالول  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  قديمةقديمة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   
  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11              

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم المحاسبة والحاسب االلى دبلوم المحاسبة والحاسب االلى   دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة   والتكاليف والتكاليف دبلوم المحاسبة االدارية دبلوم المحاسبة االدارية 

 ----------------------- دراسات فى المحاسبة المالية -----------------------

من الساعة الثالثة 

إلى الساعة 

 السادسة مساء

 

 2/7/2222السبت 
 7/7/2222الخميس  ----------------------- دراسات فى الرقابة والمراجعة الداخلية -----------------------

الربامج اجلاهزة فى حبوث العمليات فى  معايير المحاسبة المالية بحوث العمليات فى المحاسبة
 احملاسبة 

 61/7/2222السبت 
 61/7/2222الثالثاء ----------------------- ----------------------- نظم معلومات حماسبية متقدمة 

 

 دراسات فى محاسبة التكاليف
 دراسات فى احملاسبة االدارية والتكاليف 

 27/7/2222االربعاء  -----------------------
 حماسبة بيئية واجتماعية 

 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية
 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. يها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةجلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 طالب املختص وتقدميها يف كل امتحاناستالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون ال -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 تأديب.لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

 

    جــدولجــدول              
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  االولاالول  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  قديمةقديمة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  لوماتلوماتدبدب:. :. أوالا أوالا                   
  العلوم االداريةالعلوم االدارية  --22              

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   السياسات االداريةالسياسات االداريةدبلوم دبلوم   دبلوم ادارة الموارد البشرية دبلوم ادارة الموارد البشرية 

-----------------------
- 

 ادارة املوارد البشرية 

من الساعة الثالثة إلى 
 الساعة السادسة مساء

 2/7/2222السبت 
----------------------- قانون العمل املصرى

- 
 61/7/2222الثالثاء 

----------------------- نظم االجور واجلوافز
- 

 22/7/2222االحد 
-----------------------

- 
 27/7/2222االربعاء  التنظيم واالدارة 

 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية
 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنة أرقام معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 اقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحاناستالم بط -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 عية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مساغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

 

    جــدولجــدول
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  الثانىالثانى  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  قديمةقديمة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   
  المحاسبيةالمحاسبية  الدراساتالدراسات  --11              

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان   دبلوم المحاسبة والحاسب االلى دبلوم المحاسبة والحاسب االلى   دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة   دبلوم المحاسبة االدارية والتكاليف دبلوم المحاسبة االدارية والتكاليف 

  االليةمراجعة النظم  دراسات فى المراجعة   ة ادارة التكلف

من الساعة الثالثة 

إلى الساعة 

 السادسة مساء

 

 2/7/2222االثنين 
 7/7/2222الخميس  احملاسبة عن التجارة االلكرتونية ----------------------- تصميم انظمة التكاليف

 61/7/2222االثنين  استخدام احلاسب فى احملاسبة  واملراجعة اخالقيات وسلوك مهنة احملاسبة --------------------------
 26/7/2222الخميس  تحليل القوائم المالية وتقييم االداء تحليل القوائم المالية وتقييم االداء تحليل القوائم المالية وتقييم االداء

--------------------------- دراسات فى المحاسبة الضريبية  --------------------------
--- 

 22/7/2222االحد 
 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية

 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. جلوسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةأرقام  معرفة-1

 قًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل.التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وف -2
 استالم بطاقة دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
  املربجمة.يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري  -5
 لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعية منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.اغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          

 

. 



  

 قسم الدراسات العليا  

 كلية التجارة
 

    جــدولجــدول          
  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  بنظامبنظام  22222222( ( الربيعالربيع  فصلفصل))  الثانىالثانى  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  امتحاناتامتحانات                  

  قديمةقديمة  الئحةالئحة ((  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  نظامنظام) )   العلياالعليا  الدراسـاتالدراسـات  دبلوماتدبلومات:. :. أوالا أوالا                   
  العلوم االدارية العلوم االدارية   --22          

  التاريخ التاريخ   موعد االمتحان موعد االمتحان     لسياسات االدارية لسياسات االدارية اادبلوم دبلوم     ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية دبلوم دبلوم     التسويق التسويق دبلوم دبلوم 

------------------------------- نظم وتكنولوجيا املعلومات 

----- 

 نظم وتكنولوجيا املعلومات 

من الساعة الثالثة 

إلى الساعة 

 السادسة مساء

 

 2/7/2222االثنين 
 7/7/2222الخميس  د اساسيات االقتصا التامينات االجتماعية  اجتاهات حديثة فى التسويق
------------------------------- تجارة اسواق ومعارض 

----- 

 61/7/2222االثنين  ختطيط وتنمية املوارد البشرية 
------------------------------- التسويق الدوىل 

----- 

-----------------------------

------- 
 26/7/2222الخميس 

----------------------------- اساسيات االدارة االستراتيجية  ستراتيجية اساسيات االدارة اال

------- 
 22/7/2222االحد 

----------------------------

-------- 

----------------------------- مراكز التقييم

------- 
 27/7/2222االربعاء 

 على الطالب مراعاة التعليمات اآلتية
 وااللتزام باجللوس يف األماكن احملددة وإال اعترب غائبًا. وسهم واملواد املقرر امتحانهم فيها وأماكن االمتحانات من واقع الكشوف املعلنةجلأرقام  معرفة-1

 التواجد يف أماكن االمتحان احملددة وفقًا للتواريخ املوضح أمام كل مادة قبل بدء االمتحان بربع ساعة علي األقل. -2
 دخول االمتحان من مكتب شئون الطالب املختص وتقدميها يف كل امتحان استالم بطاقة -3
 احملافظة على نظام االمتحان منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب.ضرورة  -4
 يصرح باستخدام اآللة احلاسبة غري املربجمة.  -5
 منعا للتعرض لإلحالة إىل جملس تأديب. لب االمتحان ومعه التليفون احملمول أو أي آالت مسعيةاغري مسموح بدخول الط  -6

   يعتمد،،،                                                                                                          


