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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية
 

 التــــاريخ
وقت 
 االمتحان

كود 
 عدد الدارسين  م المقررسا المقرر

 

كود 
 عدد الدارسين  سم المقررا المقرر

 السبت
027117102 

  - -  إدارة اإلنتاج 027 صباحاً  72

 مساءً  4

  نظم المعلومات المالية 477  إدارة مشروعات الصناعات الصغيرة 127
  إدارة المنتجات 401  (0اإلدارة المالية ) 177
  دراسة محاسبية لجدوى المشروعات 417  لأساسيات التموي 173
  المحاسبة القومية 443  ماليةإدارة  171

  تأمين بحرى  467  إدارة التسويق 107
  إحصاء إكتوارى  411  إدارة المشروعات اإلنشائية 427

 األحد
027117102 

  - -  (0أساسيات اإلدارة ) 720 صباحاً  72
  - -  اريةمحاسبة إد 442 ظهراً  7

 مساءً  4

  محاسبة ضريبة اإلرباح التجارية والصناعية 432  إدارة المنظمات الحكومية 020
  تأمين الطيران 460  أساسيات المحاسبة الحكومية والمحليات 010

  تأمين صحى تجارى  420  (7إدارة األخطار ) 066

  - -  السياسيات اإلدارية 420

 اإلثنين
0271/7112 

  - -  (7أساسيات اإلدارة ) 727 صباحاً  72

 مساءً  4

  (7محاسبة ضريبية ) 110  عالقات صناعية 124

  (7رياضيات بحوث العمليات ) 162  العامل إدارة رأس المال 170

  - -  إدارة الشراء والتخزين والنقل 100

 الثالثاء
027117117 

 صباحاً  72
 
 

  لبشريةإدارة الموارد ا 021

 

  المحاسبة فى الجهاز اإلدارى والهيئات الخدمية 441
  اقتصاديات إعادة التأمين 461  إدارة الصيانة واألمن الصناعى 421
  إعادة التأمين 427  الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية 471
دارة المبيعات 403   - -  فن البيع وا 

 ظهراً  7
  نظم معلومات محاسبية 117  تريات والمخازن إدارة المش 171
     سلوك المستهلك 101

 مساءً  4
  (7إحصاء سكاني ) 113  إدارة إنتاجية 121

  تكاليف معيارية 411  (0إدارة األخطار ) 161

 األربعاء
02711017 

 صباحاً  72
  ةالتأمينات الهندسي 466  نظم التكاليف فى القطاعات الزراعية 444

     الفحص الضريبي 434
  (0محاسبة ضريبية ) 416  (0أسياسات المحاسبة ) 710 ظهراً  7

 مساءً  4
  نظم المعلومات التسويقية 404  (7أساليب كمية ) 064

  تأمين الحوادث الشخصية 424  الجدوى الفنية والهندسية 426

  - -  إدارة االئتمان 474

 الخميس
02711010 

  - -  (7أساسيات المحاسبة ) 717 صباحاً  72

 مساءً  4
  دراسات تطبيقية فى المراجعة 114  دراسات إدارية فى اقتصاديات المشروع 126
  تأمين حريق وحوادث متحالفة 164  التخطيط المالى ومصادر تمويل المشروعات 174
  الحياة النواحى الفنية للتأمين على 120  تجارة التجزئة 104

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 02711011

 

 

 

 السبت
02711014 

  مبادئ التسويق 022 صباحاً  72

 

- -  

 مساءً  4

  بورصة األوراق المالية 473  (7بحوث العمليات ) 123
  تسويق الخدمات 401  تجارة الجملة 103
  لمراجعة اإلدارية وتقييم األداءا 413  رياضيات التأمينات العامة 163
  محاسبة الهيئات االقتصادية 442  اقتصاديات التأمين على الحياة 127
  إدارة ومحاسبة منشآت التأمين 463  اقتصاديات المالية العامة 123
  - -  إدارة األصول الرأسمالية 423

 األحد
02711013 

  - -  (0اريين )أساسيات الرياضة للتج 760 صباحاً  72

 ظهراً  7
  بحوث التسويق 406  تصميم نظم اإلنتاج 422
  - -  بحوث العلميات فى اإلدارة 476

 مساءً  4
  نظم المحاسبة الحكومية المقارنة 436  تأمينات تجارية واجتماعية 060
  التأمينات العامة 462  محاسبة منشآت متخصصة 412
  تأمينات حياة 426  نظم التكاليف فى قطاعات البترول والكهرباء 446
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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 يت المملكة العربية السعوديةتعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوق

 
 

 التـــــاريخ
وقت 
 االمتحان

كود 
 المقرر

 سم المقررا
عدد 

 الدارسين 

 

كود 
 المقرر

 عدد الدارسين  سم المقررا

 اإلثنين
02711016 

  اإلعالن والترويج 106  (7أسياسات الرياضة للتجاريين ) 767 صباحاً  72

 مساءً  4

  بحوث عمليات فى المحاسبة الحكومية الضريبية 146  نظم المعلومات اإلنتاجية 122

  تأمين الحوادث  166  (7إدارة البنوك ) 176

  تسويق وثائق التأمين علي الحياة 124  بحوث العمليات فى المحاسبة والمراجعة 116

     بحوث عمليات فى التكاليف 140

 

 

 الثالثاء
02711011 

 صباحاً  72
  المراقبة الداخلية والمراجعة فى األجهزة الحكومية 437   لوم السلوكية مقدمة فى الع 023

  استثمار أموال منشآت التأمين  462  أساسيات التكاليف 017

     إلنتاجاتخطيط وجدولة  421

     تسويق دولى 407 ظهراً  7

 مساءً  4
  ةتصميم النظم المحاسبي 411  النظام المحاسبى الموحد  113

  تصميم نظم التكاليف 447  مبادئ محاسبة التكاليف 142

     تشريعات التأمين 121

 األربعاء
02711012 

     Eدراسات تجارية  720 صباحاً  72

     محاسبة منشآت مالية 410 ظهراً  7

 مساءً  4

  التكاليف الصناعية 462  (0اقتصاد ) 026

  مجمعات األخطار الكبيرة 412  التمويل الدولي 472

  األخطار اإلضافية  422  نظم التكاليف في قطاعات الخدمات 442

  تكاليف التسويق وتسعير المنتجات 420  نظم ضريبية مقارنة 432

 الخميس
02711012 

      مدخل القانون  721 صباحاً  72

 مساءً  4

  تأمين سيارات  160  (0بحوث العمليات ) 172

  تحليل أخطار التمويل واالستثمار  122  استخدام الحاسب اآللي في المحاسبة والمراجعة 112

  ( 7التأمين على الحياة ) ترياضيا 126  استخدام الحاسب اآللي فى التكاليف 144

  اقتصاد دولي  126  استخدام الحاسب اآللي فى المحاسبة الحكومية والضريبية 142

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 0271/0172

 

 

 

 السبت
0271/0177 

 صباحاً  72

  (7مبادئ اإلدارة المالية ) 021

 

  التسويق فى الصناعات الصغيرة 402

  تأمين المسئولية المدنية 461  أساسيات المراجعة 011

  (0حياة )رياضيات التأمين على ال 421  (1أساسيات الرياضة للتجاريين ) 061

     إدارة المواد والرقابة على المخزون  422

 مساءً  4
  تكاليف التمويل واالستثمار 433  دراسات تطبيقية فى التكاليف 111

  الضرائب غير المباشرة 431  (0أساليب كمية ) 167

      ةالموازنات التخطيطي 412

 األحد
027110170 

 صباحاً  72
  الجدوى التسويقية للمشروعات 400  (7اقتصاد ) 726

  نظم التكاليف فى القطاعات الصناعية 440  إدارة جودة اإلنتاج 424

  محاسبة ضريبة شركات األموال والقيم المنقولة 430  (0إدارة البنوك ) 470

     محاسبة ومراجعة دولية 414 ظهراً  7

  (0حوث العمليات )رياضيات ب 464  قانون تجارى  022 مساءً  4

 اإلثنين
027110171 

     (7حاسب آلى ) 727 صباحاً  72

  (0حاسب آلى ) 120  تحليل ونقد القوائم المالية 142 مساءً  4
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