
  

  ٢٠١٨/٢٠١٩جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                   كلیة التجارة         
  جامعة دمنھور     

  شعبة الدراسة باللغة العربیة
  

  الیوم والتاریخ
  األوليالفرقة 

٣- ١  

  الفرقة الثانیة

٣- ١  

  )١٢-١٠(الفرقة الرابعة   )١٢-١٠(الفرقة الثالثة 

  جمارك  علوم سیاسیة   اقتصاد   إدارة  محاسبة   جمارك  علوم سیاسیة   اقتصاد   إدارة  محاسبة 

  األربعاء
٢/١/٢٠١٩  

محاسبة متوسطة   ــــــــــــــ
)١(  

محاسبة شركات   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
)٢(  

نظم معلومات 
  إداریة

تطور الفكر 
  االقتصادي

تاریخ الفكر 
  السیاسي

اقتصادیات 
  المشروعات العامة

  الخمیس
٣/١/٢٠١٩  

مبادئ محاسبة 
)١(  

مبادئ تمویل   ــــــــــــــ
  وإدارة مالیة

مبادئ تمویل 
  وإدارة مالیة

الدولي القانون   تمویل واستثمار
  العام

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  تمویل واستثمار

  السبت
 ٥/١/٢٠١٩  

إدارة اإلنتاج و   ــــــــــــــ
  العملیات

محاسبة إداریة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
  متقدمة

محاسبة إداریة 
  متقدمة

أسالیب كمیة في 
  اإلدارة

  اقتصادیات النقل  التنمیة السیاسیة

  األحد
 ٦/١/٢٠١٩  

أسالیب كمیة في   ــــــــــــــ  مقدمة في األعمال
  اإلدارة

أسالیب كمیة في 
  اإلدارة

نظم اقتصادیة 
  مقارنة

نظم اقتصادیة 
  مقارنة

إدارة مواني 
  وجمارك

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  األربعاء
٩/١/٢٠١٩  

مقدمة في نظم   ــــــــــــــ
  معلومات إداریة

أسواق ومنظمات   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
  مالیة

أسواق ومنظمات 
  مالیة

السیاسات   اقتصاد أسالمي
  الخارجیة

اقتصادیات خدمات 
  اتصاالت فضائیة

  الخمیس
١٠/١/٢٠١٩  

أنظمة محاسبیة   ــــــــــــــ  )١(ریاضة 
  متخصصة

إحصاء   بحوث تسویق
  لالقتصادیین

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )١(نظم ضریبیة   إحصاء تطبیقي

  السبت
١٢/١/٢٠١٩  

محاسبة تكالیف   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  إحصاء وصفي  ــــــــــــــ
)١(  

عالقات سیاسیة   إدارة أعمال دولیة
  دولیة

نظم دبلوماسیة 
  وقنصلیة

محاسبة ضریبیة 
)١(  

  األحد
١٣/١/٢٠١٩  

مقدمة في السلوك 
  التنظیمي

محاسبة شركات   ــــــــــــــ
)١(  

اقتصادیات   محاسبة شركات
  الصناعة

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  محاسبة شركات  اإلدارة العامة

  االثنین
١٤/١/٢٠١٩  

تحلیل وتصمیم   )١(مراجعة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )١(مالیة عامة   ــــــــــــــ
  تنظیمي

  سیاسات مالیة  سیاسات مالیة  ــــــــــــــ

  الثالثاء
١٥/١/٢٠١٩  

مبادئ محاسبة   ــــــــــــــ  )١(لغة انجلیزیة 
  تكالیف

مبادئ محاسبة 
  تكالیف

مبادئ محاسبة 
  تكالیف

النظم والحیاة 
  السیاسیة

مبادئ محاسبة 
  تكالیف

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  األربعاء
١٦/١/٢٠١٩  

قضایا إداریة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )٢(لغة انجلیزیة   ــــــــــــــ
  مصریة معاصرة

إداریة قضایا 
  مصریة معاصرة

مبادئ االقتصاد 
  القیاسي

قضایا إداریة 
  مصریة معاصرة

  رقابة مالیة

  الخمیس
١٧/١/٢٠١٩  

إدارة منظمات   نظم ضریبیة  ــــــــــــــ  )١(قانون 
  حكومیة

التاریخ   تاریخ اقتصادي
  الدبلوماسي

إدارة منظمات 
  حكومیة

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  السبت
١٩/١/٢٠١٩  

نظریة اقتصادیة   ــــــــــــــ
  كلیة

  تنمیة اقتصادیة  تنمیة اقتصادیة  تنمیة اقتصادیة  إدارة تسویق  محاسبة زكاة  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  األحد
٢٠/١/٢٠١٩  

االقتصاد مبادئ 
  الجزئي

اقتصادیات نقود   ــــــــــــــ
  وبنوك

اقتصادیات نقود 
  وبنوك

اقتصادیات نقود 
  وبنوك

اقتصادیات نقود 
  وبنوك

اقتصادیات نقود 
  وبنوك

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

  االثنین
٢١/١/٢٠١٩  

قضایا اقتصادیة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
  مصریة معاصرة

قضایا اقتصادیة 
  مصریة معاصرة

نظریة اقتصادیة 
  كلیة متقدمة

قضایا اقتصادیة 
  مصریة معاصرة

قومیة  محاسبة
  حكومیةو

  الثالثاء
٢٢/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  حقوق إنسان

  الساعة العاشرة صباحامن ٢٦/١/٢٠١٩الموافق  سبتوال ٢٤/١/٢٠١٩الموافق  سیتم امتحانھم یومي الخمیس مواد التخلفات     
  الساعة الواحدة مساءا ٢٢/١/٢٠١٩یوم الثالثاء الموافق  والفني التجارياما مادة حقوق اإلنسان للتخلفات      
  الساعة العاشرة صباحا ٢٦/١/٢٠١٩٢٠١٩الموافق  سبتوالومادة مبادئ االقتصاد الجزئي یوم  ٢٤/١/٢٠١٩الموافق  الخمیسمادة مقدمة في األعمال یوم  طالب الفني التجاري    

  عمید الكلیة           ،،،، یعتمد                        وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           لجنة اعداد الجداول                         اعداد الجداول                                         

  عالء محمد البتانوني/ د.أ                                                                                                                                                                                                                 



  
   

  ٢٠١٨/٢٠١٩جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                   رة كلیة التجا        
  جامعة دمنھور     

  شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة
  

  الیوم والتاریخ
  الفرقة األولي

١٢-١٠  

  الفرقة الثانیة

١٢-١٠  

  )٣-١(الفرقة الرابعة   )٣-١(الفرقة الثالثة 

  اقتصاد  إدارة   محاسبة   اقتصاد  إدارة   محاسبة 

  األربعاء
٢/١/٢٠١٩  

  تطور الفكر االقتصادي  نظم معلومات إداریة  )٢(محاسبة شركات   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )١(محاسبة متوسطة   ــــــــــــــ

  الخمیس
٣/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  اقتصادیات نقود وبنوك  اقتصادیات نقود وبنوك  اقتصادیات نقود وبنوك  ــــــــــــــ  )١(مبادئ محاسبة 

  السبت
٥/١/٢٠١٩  

  كمیة في اإلدارةأسالیب   أسواق ومنظمات مالیة  أسواق ومنظمات مالیة  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  إدارة اإلنتاج و العملیات  ــــــــــــــ

  األحد
٦/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  تمویل واستثمار  مبادئ تمویل وإدارة مالیة  مبادئ تمویل وإدارة مالیة  ــــــــــــــ  مقدمة في األعمال

  األربعاء
٩/١/٢٠١٩  

مقدمة في نظم معلومات   ــــــــــــــ
  إداریة

قضایا إداریة مصریة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
  معاصرة

قضایا إداریة مصریة 
  معاصرة

  اقتصاد أسالمي

  الخمیس
١٠/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  تاریخ اقتصادي  بحوث تسویق  أنظمة محاسبیة متخصصة  ــــــــــــــ  )١(ریاضة 

  السبت
١٢/١/٢٠١٩  

  عالقات سیاسیة دولیة  إدارة أعمال دولیة  )١(مراجعة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  إحصاء وصفي  ــــــــــــــ

  األحد
١٣/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  نظم اقتصادیة مقارنة  إدارة منظمات حكومیة  نظم ضریبیة  ــــــــــــــ  )١(قانون 

  االثنین
١٤/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  محاسبة إداریة متقدمة  محاسبة إداریة متقدمة  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )١(مالیة عامة   ــــــــــــــ

  الثالثاء
١٥/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  مبادئ محاسبة تكالیف  مبادئ محاسبة تكالیف  مبادئ محاسبة تكالیف  ــــــــــــــ  )١(لغة انجلیزیة 

  األربعاء 
١٦/١/٢٠١٩  

  مبادئ االقتصاد القیاسي  تحلیل وتصمیم تنظیمي  محاسبة زكاة  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  )٢(لغة انجلیزیة   ــــــــــــــ

  الخمیس
١٧/١/٢٠١٩  

مقدمة في السلوك 
  التنظیمي

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  إحصاء لالقتصادیین  محاسبة شركات   )١(محاسبة شركات   ــــــــــــــ

  السبت
١٩/١/٢٠١٩  

  تنمیة اقتصادیة  إدارة تسویق  )١(محاسبة تكالیف   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  نظریة اقتصادیة كلیة  ــــــــــــــ

  األحد
٢٠/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  اقتصادیات الصناعة  أسالیب كمیة في اإلدارة  أسالیب كمیة في اإلدارة  ــــــــــــــ  الجزئيمبادئ االقتصاد 

  االثنین
٢١/١/٢٠١٩  

قضایا اقتصادیة مصریة   ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
  معاصرة

قضایا اقتصادیة مصریة 
  معاصرة

نظریة اقتصادیة كلیة 
  متقدمة

  الثالثاء
٢٢/١/٢٠١٩  

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  حقوق إنسان

  من الساعة العاشرة صباحا٢٦/١/٢٠١٩الموافق  سبتوال ٢٤/١/٢٠١٩الموافق  سیتم امتحانھم یومي الخمیس مواد التخلفات     
  العاشرة صباحاالساعة  ٢٢/١/٢٠١٩للتخلفات یوم الثالثاء الموافق  اما مادة حقوق اإلنسان     
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