
 
  

          كلية التجارة             
  وحدة التعليم المفتوح       

  

     جـــــدول  
   ا�ولالفصل الدراسي  -امتحانات المستوي ا�ول 

  )2017فبراير( دور  
  

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١١/٢/٢٠١٧السبت   

من الساعة العاشرة 
صباحا وحتى الساعة 

 الثانية عشرة ظھرا

  ال وا�عمالمقدمة في الم
  مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية ١٤/٢/٢٠١٧الث�ثاء  
  مبادئ ا2قتصاد الجزئي ١٨/٢/٢٠١٧  السبت 

  )١دراسات تجارية باللغة ا2نجليزية ( ٢١/٢/٢٠١٧الث�ثاء  
  )١رياضيات المال وا�عمال( ٢٥/٢/٢٠١٧السبت   
  يةالنظم والحياة السياس  ٢/٢٠١٧/ ٢٨ الث�ثاء 

  دراسات قانونية ٣/٢٠١٧/ ٤ السبت  

  تعليمات:
علي الط�ب معرفة أرقام جلوسھم والمواد المق�رر امتح�انھم فيھ�ا وأم�اكن ا�متحان�ات م�ن  .١

  اعتبر الطالب غائباً. وإ�المحددة  أماكنھموا�لتزام بالجلوس في  المعلنةواقع الكشوف 
ك�ل  أم�امحان�ات وفق�ا للت�اريخ الموض�ح المح�ددة ل�مت اHم�اكنعلي الط�ب أن يكون�وا ف�ي  .٢

  .اHقلمادة قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي 
 أنا�متح��ان م��ن مكت��ب القب��ول والتس��جيل ويج��ب  ليتس��لم بطاق��ة دخ��و أنعل��ي ك��ل طال��ب  .٣

 يقدمھا في كل امتحان.
 .ةللمسائلة التأديبي أنفسھميعرضوا  � حتىعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان   .٤
 الحاسبة غير المبرمجة. اXلةباستخدام يصرح  .٥
أي آ�ت س��معية منع��اً  أوغي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف��ون المحم��ول  .٦

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
 

لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بعد سداد الرسوم المق�ررة للم�واد الت�ي ت�م  ملحوظة ھامة:
 .  ةءلة التأديبيالتسجيل فيھا وإ� تعرض للمسا

                           



   
                

  كلية التجارة     
  وحدة التعليم المفتوح

  

  جـــــدول
  الثانيالفصل الدراسي  -امتحانات المستوي ا�ول 

  )2017فبرايردور ( 
   

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١١/٢/٢٠١٧السبت   

ظھرا من الساعة الواحدة 
وحتى الساعة الثالثة 

 عصرا

  سلوك تنظيمي

  إدارة المنظمات الحكومية ١٤/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  القوائم والتقارير المحاسبية ١٨/٢/٢٠١٧السبت   

  مبادئ ا�قتصاد الكلي ٢١/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  )٢دراسات تجارية باللغة اbنجليزية ( ٢٥/٢/٢٠١٧السبت   

  )٢رياضيات المال واHعمال(  ٢٨/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  مقدمة في المال العام ٤/٣/٢٠١٧السبت    

  تعليمات:
علي الط�ب معرفة أرقام جلوسھم والمواد المق�رر امتح�انھم فيھ�ا وأم�اكن ا�متحان�ات م�ن  .١

  ا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.واقع الكشوف المعلنة و
علي الط�ب أن يكون�وا ف�ي اHم�اكن المح�ددة ل�متحان�ات وفق�ا للت�اريخ الموض�ح أم�ام ك�ل  .٢

  مادة قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
 ا�متح��ان م��ن مكت��ب القب��ول والتس��جيل ويج��ب أن لعل��ي ك��ل طال��ب أن يتس��لم بطاق��ة دخ��و .٣

 يقدمھا في كل امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
غي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف��ون المحم��ول أو أي آ�ت س��معية منع��اً  .٦

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بعد سداد الرسوم المقررة للمواد الت�ي  امة:ملحوظة ھ

 .  ةتم التسجيل فيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
               



    
  

               
  كلية التجارة        
  وحدة التعليم المفتوح    

  

  جـــــدول
   ا�ول الدراسيالفصل  -امتحانات المستوي الثاني

  )2017فبرايردور ( 
  

  

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١٢/٢/٢٠١٧  ا�حـــــد

من الساعة العاشرة صباحا 
وحتى الساعة الثانية عشرة 

 ظھرا

  تســويـق
  القياس والتحليل المحاسبي  ١٥/٢/٢٠١٧ ا�ربعاء
  التحليل ا2قتصادي ١٩/٢/٢٠١٧  ا�حــــد
  المالية العامة ٢٢/٢/٢٠١٧ ا�ربعاء
  المحاسبة المتوسطة ٢٦/٢/٢٠١٧  ا�حـــــد
  )١محاسبة تكاليف ( ٣/٢٠١٧/ ١  ا�ربعاء

  تعليمات:
ماكن ا�متحان�ات م�ن علي الط�ب معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر امتحانھم فيھا وأ .١

  واقع الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.
علي الط�ب أن يكونوا في اHماكن المحددة ل�متحان�ات وفق�ا للت�اريخ الموض�ح أم�ام ك�ل  .٢

  مادة قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
ا�متح�ان م�ن مكت�ب القب�ول والتس�جيل ويج�ب أن  لعلي كل طال�ب أن يتس�لم بطاق�ة دخ�و .٣

 يقدمھا في كل امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
نع�اً غير مسموح بدخول الطالب ا�متح�ان ومع�ه التليف�ون المحم�ول أو أي آ�ت س�معية م .٦

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بع�د س�داد الرس�وم المق�ررة للم�واد الت�ي  ملحوظة ھامة:

 .  ةتم التسجيل فيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
                



  
  

   
  كلية التجارة     

  وحدة التعليم المفتوح       
  

  ــدولجــ

   الثاني الدراسيالفصل  -امتحانات المستوي الثاني

  )2017فبرايردور ( 
  

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١٢/٢/٢٠١٧ا�حـــــد  

ظھرا من الساعة الواحدة 
  وحتى الساعة الثالثة 

 عصرا

  مويلاستثمار وت

  مقدمة في محاسبة الشركات  ١٥/٢/٢٠١٧ا�ربعاء 

  اقتصاديات النقود والمصارف ١٩/٢/٢٠١٧ا�حــــد  

  مبادئ اQحصاء ٢٢/٢/٢٠١٧ا�ربعاء 

  قــــــــــبحوث تسوي ٢٦/٢/٢٠١٧ا�حـــــد  

  تصميم النظم المحاسبية ٣/٢٠١٧/ ١ا�ربعاء 

  لمحاسبة اSليةمقدمة في ا ٣/٢٠١٧/ ٥ ا�حـــــد 

  تعليمات:
علي الط��ب معرف�ة أرق�ام جلوس�ھم والم�واد المق�رر امتح�انھم فيھ�ا وأم�اكن ا�متحان�ات م�ن  .١

  واقع الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.
ضح أم�ام ك�ل م�ادة علي الط�ب أن يكونوا في اHماكن المحددة ل�متحانات وفقا للتاريخ المو .٢

  قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
ا�متحان من مكتب القبول والتسجيل ويج�ب أن يق�دمھا  لعلي كل طالب أن يتسلم بطاقة دخو .٣

 في كل امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 غير المبرمجة.يصرح باستخدام اXلة الحاسبة  .٥
غي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف��ون المحم��ول أو أي آ�ت س��معية منع��اً  .٦

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بعد سداد الرسوم المقررة للمواد التي تم  ملحوظة ھامة:

 . ةالتسجيل فيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
                             



        
               

      
  كلية التجارة           
  وحدة التعليم المفتوح      

  

  جـــــدول
   ا�ول الدراسيالفصل  -المستوي الثالث امتحانات

  )2017فبرايردور ( 
  

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١١/٢/٢٠١٧السبت   

ظھرا من الساعة الواحدة 
  وحتى الساعة الثالثة

 عصرا

  المحاسبة في المجال اQداري

  اقتصاديات دولية ١٤/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  إدارة العمليات ١٨/٢/٢٠١٧السبت   

  الضرائب وقطاع ا�عمال ٢١/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  تحليل أوراق مالية ٢٥/٢/٢٠١٧السبت   

  )٢محاسبة تكاليف (  ٢٨/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  معايير المحاسبة المالية ٣/٢٠١٧/ ٤السبت   

  الرقابة والمراجعة الداخلية  ٣/٢٠١٧/ ٦ا�ثنين   

  تعليمات:
لمواد المق�رر امتح�انھم فيھ�ا وأم�اكن ا�متحان�ات م�ن علي الط�ب معرفة أرقام جلوسھم وا .١

  واقع الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.
علي الط�ب أن يكون�وا ف�ي اHم�اكن المح�ددة ل�متحان�ات وفق�ا للت�اريخ الموض�ح أم�ام ك�ل  .٢

  مادة قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
ا�متح��ان م��ن مكت��ب القب��ول والتس��جيل ويج��ب أن  لك��ل طال��ب أن يتس��لم بطاق��ة دخ��و عل��ي .٣

 يقدمھا في كل امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
ون المحم��ول أو أي آ�ت س��معية منع��اً غي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف�� .٦

 .ةللتعرض للمسائلة التأديبي
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بع�د س�داد الرس�وم المق�ررة للم�واد الت�ي  ملحوظة ھامة:

  .  ةتم التسجيل فيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي



  
               
  

  كلية التجارة           
  وحدة التعليم المفتوح      

  

  جـــــدول

  الثاني الدراسيامتحانات المستوي الثالث الفصل 

  )2017فبرايردور (
  

 المادة موعد ا2متحان التاريخ

 ١١/٢/٢٠١٧السبت   

من الساعة العاشرة صباحا 
ساعة الثانية عشرة وحتى ال

 ظھرا

  المشروعات الصغيرة

  نظم معلومات إدارية ومحاسبية ١٤/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  الـــــــنظم إتص ١٨/٢/٢٠١٧السبت   

  ةــــمنشات مالي ٢١/٢/٢٠١٧الث�ثاء  

  محاسبة إدارية ٢٥/٢/٢٠١٧السبت   

  تعليمات:
متحانھم فيھ�ا وأم�اكن ا�متحان�ات علي الط�ب معرفة أرقام جلوسھم والمواد المقرر ا .١

من واقع الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أم�اكنھم المح�ددة وإ� اعتب�ر الطال�ب 
  غائباً.

علي الط�ب أن يكونوا في اHماكن المحددة ل�متحانات وفقا للتاريخ الموض�ح أم�ام  .٢
  كل مادة قبل بدء ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.

ا�متحان من مكتب القبول والتسجيل ويج�ب أن  لسلم بطاقة دخوعلي كل طالب أن يت .٣
 يقدمھا في كل امتحان.

عل��ي الط���ب المحافظ��ة عل��ي نظ��ام ا�متح��ان حت��ى � يعرض��وا أنفس��ھم للمس��ائلة   .٤
 .ةالتأديبي

 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
أي آ�ت س��معية غي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف��ون المحم��ول أو  .٦

 .ةمنعاً للتعرض للمسائلة التأديبي
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بعد سداد الرسوم المقررة للم�واد الت�ي  ملحوظة ھامة:

 .  ةتم التسجيل فيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
                 



          
               
  

  كلية التجارة              
  وحدة التعليم المفتوح         

  

  جـــــدول

   ا�ول الدراسيالفصل  -امتحانات المستوي الرابع

  )2017فبرايردور ( 
  

 موعد ا2متحان التاريخ
  المحاسبةمسار وا�عمالشعبة المال 

 المادة مادةال
 ١٢/٢/٢٠١٧ا2حـــــد  

من الساعة الواحدة 
ظھرا وحتى الساعة 

 الثالثة عصرا

  رقابة ومراجعة رقابة ومراجعة

 نظم محاسبية متخصصة  بحوث العمليات في اQدارة والمحاسبة  ١٥/٢/٢٠١٧ا2ربعاء 

 )١محاسبة ضريبية ( إدارة المنشات المتخصصة ١٩/٢/٢٠١٧ا2حــــد  

 محاسبة تكاليف متقدمه سياسات ا�عمال ٢٢/٢/٢٠١٧عاء ا2رب

 دراسات جدوى اقتصادية محاسبة مالية متقدمة ٢٦/٢/٢٠١٧ا2حـــــد  

 أساسيات التامين والتقارير المالية نظم المعلومات واتخاذ القرارات ٣/٢٠١٧/ ١ا2ربعاء 

  تعليمات:
امتح��انھم فيھ��ا وأم��اكن ا�متحان��ات م��ن واق��ع عل��ي الط���ب معرف��ة أرق��ام جلوس��ھم والم��واد المق��رر  .١

  الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.
علي الط�ب أن يكونوا في اHماكن المحددة ل�متحانات وفقا للتاريخ الموض�ح أم�ام ك�ل م�ادة قب�ل ب�دء  .٢

  ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
ا�متحان من مكت�ب القب�ول والتس�جيل ويج�ب أن يق�دمھا ف�ي ك�ل  لتسلم بطاقة دخوعلي كل طالب أن ي .٣

 امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
أي آ�ت س��معية منع��اً للتع��رض  غي��ر مس��موح ب��دخول الطال��ب ا�متح��ان ومع��ه التليف��ون المحم��ول أو .٦

 .ةللمسائلة التأديبي
التس�جيل د الرس�وم المق�ررة للم�واد الت�ي ت�م لن يسمح للط�ب ب�دخول ا�متح�ان إ� بع�د س�دا ملحوظة ھامة:

 .  ةفيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
                  



  
  
             
  كلية التجارة         

  وحدة التعليم المفتوح      
  

  جـــــدول

  الثاني الدراسيالفصل  -امتحانات المستوي الرابع

  )2017فبرايردور (
  

  موعد ا2متحان  التاريخ
 المحاسبةمسار شعبة المال وا�عمال

 المادة المادة
 ١٣/٢/٢٠١٧ا2ثنين  

من الساعة 
العاشرة صباحا 
وحتى الساعة 
الثانية عشرة 

 ظھرا

  محاسبه ماليه متقدمه إدارة الموارد البشرية

  )٢محاسبة ضريبية (  تنمية اقتصادية وتخطيط  ١٦/٢/٢٠١٧الخميس 

  اداره استراتيجية نظم محاسبية متخصصة ٢٠/٢/٢٠١٧ا2ثنين  

  وتمويل وتحليل قوائم ماليه استثمار وتحليل ا�وراق الماليةاستثمار وتمويل  ٢٣/٢/٢٠١٧الخميس 

  مراجعة الحسابات مراجعة الحسابات ٢٧/٢/٢٠١٧ا2ثنين  

  دمةمحاسبة إدارية متق محاسبة إدارية متقدمة ٣/٢٠١٧/ ٢الخميس 

  تعليمات:
ت م��ن واق��ع عل��ي الط���ب معرف��ة أرق��ام جلوس��ھم والم��واد المق��رر امتح��انھم فيھ��ا وأم��اكن ا�متحان��ا .١

  الكشوف المعلنة وا�لتزام بالجلوس في أماكنھم المحددة وإ� اعتبر الطالب غائباً.
علي الط�ب أن يكونوا في اHماكن المحددة ل�متحانات وفقا للتاريخ الموضح أمام كل مادة قب�ل ب�دء  .٢

  ا�متحان بربع ساعة علي اHقل.
تب القبول والتسجيل ويجب أن يق�دمھا ف�ي ك�ل ا�متحان من مك لعلي كل طالب أن يتسلم بطاقة دخو .٣

 امتحان.
 .ةعلي الط�ب المحافظة علي نظام ا�متحان حتى � يعرضوا أنفسھم للمسائلة التأديبي  .٤
 يصرح باستخدام اXلة الحاسبة غير المبرمجة. .٥
غي�ر مس�موح ب��دخول الطال�ب ا�متح�ان ومع��ه التليف�ون المحم�ول أو أي آ�ت س��معية منع�اً للتع��رض  .٦

 .ةمسائلة التأديبيلل
لن يسمح للط�ب بدخول ا�متحان إ� بعد سداد الرس�وم المق�ررة للم�واد الت�ي ت�م التس�جيل  ملحوظة ھامة:

 .  ةفيھا وإ� تعرض للمساءلة التأديبي
                      

 


