
   

 8102/8102للعام الجامعي  لثانيجدول امتحانات الفصل الدراسي ا                                                  كلية التجارة         
 جامعة دمنهور     

 شعبة الدراسة باللغة العربية

 
 اليوم والتاريخ

 األوليالفرقة 

01-08 

 الفرقة الثانية

01-08 

 (3-0)الفرقة الرابعة  (3-0)الفرقة الثالثة 

 جمارك علوم سياسية  اقتصاد  إدارة محاسبة  جمارك علوم سياسية  اقتصاد  إدارة محاسبة 

 االربعاء
2/5/8102 

محاسبة متوسطة  ــــــــــــــ
(8) 

محاسبة مالية  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
 متقدمة

 واعالن ترويج
مشاكل االقتصاد 

 المصري
الجغرافيا 
 السياسية

 نظم جمركية

 الخميس
2/5/8102 

مبادئ محاسبة 
(8) 

 ــــــــــــــ
 اقتصاديات العمل رقابة ومراجعة رقابة ومراجعة

محاسبة حكومية 
 وقومية

 رقابة ومراجعة
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 السبت
00/5/8102 

نظرية اقتصادية  ــــــــــــــ
 جزئية

محاسبة تكاليف  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
(8) 

 محاسبة تكاليف محاسبة تكاليف
االجتماع علم 

 السياسي
 تكاليف محاسبة

 االحد
08/5/8102 

 مبادئ االدارة
 ــــــــــــــ

 محاسبة ضريبية
تخطيط ومراقبة 

 انتاج
نظم سياسية 

 مقارنة

نظرية عامة 
 للعالقات الدولية

سياسات مالية 
(0) 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 الثالثاء
01/5/8102 

 ــــــــــــــ
 تسويق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
بحوث العمليات 

 في المحاسبة

دراسة جدوي 
وتقييم 

 المشروعات

دراسة جدوي 
وتقييم 

 المشروعات

 النظرية السياسية
اقتصاديات 

 الخدمات

 االربعاء
05/5/8102 

مبادئ االقتصاد 
 الكلي

 ــــــــــــــ
 اقتصاد رياضي تامين تامين

نظام سياسي 
 مصري

 تامين
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 الخميس
01/5/8102 

 ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ (8لغة اجنبية ) ــــــــــــــ
 مالي نظام

 اسالمي
الراي العام 

 واالعالم
نظام مالي 

 اسالمي

 السبت
02/5/8102 

المحاسبة 
 والحاسب االلي

مبادئ محاسبة  ــــــــــــــ
 ادارية

مبادئ محاسبة 
 ادارية

مبادئ محاسبة 
 ادارية

 منظمات دولية
جدوي دراسة 

 اقتصادية
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 االحد
02/5/8102 

تخطيط وتنمية  محاسبة ضريبية ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ استدالل احصائي ــــــــــــــ
 موارد بشرية

اقتصادية نظرية 
 جزئية

 سياسية مشكالت
 دولية

محاسبة ضريبية 
(8) 

 الثالثاء
80/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ اقتصاد دولي دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي ــــــــــــــ ( 8قانون ) 

 االربعاء
88/5/8102 

 سياسات عربية اقتصاد قياسي مراجعة (8مراجعة ) ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ (8مالية عامة ) ــــــــــــــ
 مالية دولية

 الخميس
83/5/8102 

ادارة الموارد  ــــــــــــــ ( 8لغة اجنبية ) 
 بشرية

ادارة الموارد 
 بشرية

تنظيمات اقتصادية 
 دولية

ادارة الموارد 
 بشرية

ادارة الموارد 
 بشرية

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 السبت 
85/5/8102 

نظم معلومات  ــــــــــــــ
 محاسبية

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
 استثمار استثمار

تخطيط وسياسات 
 اقتصادية

 ومنظمات اسواق
 مالية

اسواق ومنظمات 
 مالية

 االحد
81/5/8102 

 مواد وامداد ــــــــــــــ ( 8رياضة ) 
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ (8نظم ضريبية ) نظم ضريبية نظم ضريبية مواد وامداد

 الثالثاء
82/5/8102 

مدخل علوم  ــــــــــــــ
 سياسية

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 االربعاء
82/5/8102 

اقتصاديات 
 الموارد والبيئة

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 من الساعة العاشرة صباحا0/1/8102الموافق السبت و 31/5/8102الموافق  خميسسيتم امتحانهم يومي ال مواد التخلفات     
 الساعة العاشرة صباحا0/1/8102الموافق السبت يوم  (8محاسبة)ومادة 31/5/8102الموافق  الخميسيوم  (8رياضة)مادة  طالب الفني التجاري     

 الساعة العاشرة صباحا 82/5/8102الموافق ثالثاء الالراسبون بمادة حقوق االنسان سيتم امتحانهم في يوم اما بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة فقط      

 عميد الكلية                يعتمد,,,,                                   لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا                     لجنة اعداد الجداول                         اعداد الجداول                           

 أ.د/ عالء محمد البتانوني                                                                                                                                                                                                          



 
 

  

 8102/8102للعام الجامعي  دول امتحانات الفصل الدراسي الثانيج                                                  كلية التجارة         
 جامعة دمنهور     

 شعبة الدراسة باللغة االنجليزية

 
 اليوم والتاريخ

 الفرقة األولي

0-3 

 الفرقة الثانية

0-3 

 (08-01الفرقة الرابعة ) (08-01الفرقة الثالثة )

 اقتصاد إدارة محاسبة اقتصاد إدارة محاسبة

 االربعاء
2/5/8102 

 ــــــــــــــ
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ (8متوسطة )محاسبة 

 ادارة استراتيجية ادارة استراتيجية
 مشاكل االقتصاد المصري

 الخميس
2/5/8102 

 مبادئ االقتصاد الكلي
 ــــــــــــــ

 دولي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 السبت
00/5/8102 

 ــــــــــــــ
 (8مالية عامة )

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
 تخطيط وسياسات اقتصادية استثمار استثمار

 االحد
08/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية مبادئ محاسبة ادارية ــــــــــــــ مبادئ االدارة

 الثالثاء
01/5/8102 

 محاسبة مالية متقدمة ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ استدالل احصائي ــــــــــــــ
 واعالن ترويج

 نظرية اقتصادية جزئية

 االربعاء
05/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ اقتصاد رياضي تامين تامين ــــــــــــــ (8مبادئ محاسبة )

 الخميس
01/5/8102 

 محاسبة تكاليف محاسبة تكاليف (8محاسبة تكاليف ) ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ (8لغة اجنبية ) ــــــــــــــ

 السبت
02/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ نظم سياسية مقارنة تخطيط ومراقبة انتاج محاسبة ضريبية ــــــــــــــ المحاسبة والحاسب االلي

 االحد
02/5/8102 

 اقتصاد قياسي مراجعة (8مراجعة ) ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ نظرية اقتصادية جزئية ــــــــــــــ

 الثالثاء
80/5/8102 

 مواد وامداد ــــــــــــــ ( 8رياضة ) 
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ اقتصاديات العمل مواد وامداد

 االربعاء
88/5/8102 

تخطيط وتنمية موارد  محاسبة ضريبية ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ نظم معلومات محاسبية ــــــــــــــ
 بشرية

 اسالمي مالي نظام

 الخميس
83/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ تنظيمات اقتصادية دولية رقابة ومراجعة رقابة ومراجعة ــــــــــــــ ( 8لغة اجنبية ) 

 السبت 
85/5/8102 

 ــــــــــــــ
 تسويق

بحوث العمليات في  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
 المحاسبة

دراسة جدوي وتقييم 
 المشروعات

دراسة جدوي وتقييم 
 المشروعات

 االحد
81/5/8102 

 ــــــــــــــ اقتصاديات الموارد والبيئة
 ادارة الموارد بشرية

 نظم ضريبية ادارة الموارد بشرية
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 الثالثاء
82/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ سياسيةمدخل علوم  ــــــــــــــ

 االربعاء
82/5/8102 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ( 8قانون ) 

 من الساعة العاشرة صباحا0/1/8102الموافق السبت و 31/5/8102الموافق  سيتم امتحانهم يومي الخميس التخلفاتمواد           

 الساعة العاشرة صباحا 82/5/8102الراسبون بمادة حقوق االنسان سيتم امتحانهم في يوم الثالثاء الموافق اما بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة فقط           

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           يعتمد,,,,           عميد الكلية                             المدير التنفيذي لوحدة اللغة االنجليزية                         الجداول  إعداد                  

 أ.د/ عالء محمد البتانوني                                                                                                                                                                                                                   




