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 بالقاىرة   ينطبق ىذا الجدول عمى امتحانات الطالب داخل جميورية مصر العربية

 

وقت  التــــاريخ
 االمتحان

  سم المقررا كود المقرر

 

كود 
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
31/31/8137 

 

 صباحا   31

  إدارة الصيانة واألمن الصناعى 311  تأمينات تجارية واجتماعية  858
دارة المبيعات 384  االقتصادية لممشروعات االستثمارية الجدوى 331   فن البيع وا 
 المحاسبة فى الجياز اإلدارى والييئات الخدمية  336  تكاليف معيارية 311
 إعادة التأمين  373  اقتصاديات إعادة التأمين  351

 ظيرا   3
 دراسات تطبيقية فى التكاليف E  111دراسات تجارية  388
    (8أساليب كمية ) 153

 مساءا   3
 محاسبة إدارية 331  السياسيات اإلدارية  318
 تأمين الطيران 358  محاسبة ضريبة األرباح التجارية والصناعية 341
    تأمين صحى تجارى 378

 االحد
33/31/8137 

 صباحا   31
 
 

 التكاليفأساسيات  813   مقدمة فى العموم السموكية  814
 بورصة األوراق المالية 334  إدارة األصول الرأسمالية 314
 المراجعة اإلدارية وتقييم األداء 314  تسويق الخدمات 386
 إدارة ومحاسبة منشآت التأمين 354  محاسبة الييئات االقتصادية 338

 ظيرا   3
 يرةإدارة مشروعات الصناعات الصغ 113  (3اقتصاد ) 385
 أساسيات التمويل 134  (8اإلدارة المالية ) 133
 ماليةإدارة  136

 إدارة التسويق 183 

 مساءا   3

 إدارة االئتمان 333  الجدوى الفنية واليندسية 315
 (8محاسبة ضريبية ) 315  نظم المعمومات التسويقية  383
 الفحص الضريبي 343  نظم التكاليف فى القطاعات الزراعية  333

 تأمين الحوادث الشخصية 373  التأمينات اليندسية 355

 االثنين
51/51/8152 

 صباحا   31

  (3مبادئ اإلدارة المالية ) 816

 

 أساسيات المراجعة 811
 نظم المعمومات اإلنتاجية 117  (1أساسيات الرياضة لمتجاريين ) 851
 اإلعالن والترويج 185  (3إدارة البنوك ) 135
 بحوث عمميات فى التكاليف 138  بحوث العمميات فى المحاسبة والمراجعة 115
بحـــــوث عمميـــــات فـــــى المحاســـــبة الحكوميـــــة  135

 الضريبية
 155 

173 
 تأمين الحوادث 

 تسويق وثائق التأمين عمى الحياة

 ظيرا   3
 نإدارة المشتريات والمخاز 131  إدارة إنتاجية 111
 نظم معمومات محاسبية  113  سموك المستيمك  181
   (3إحصاء سكاني ) 164  (8إدارة األخطار ) 151

 مساءا   3

 بحوث العمميات فى اإلدارة  335  تصميم نظم اإلنتاج 317
 محاسبة منشآت متخصصة 317  بحوث التسويق 385
 نظم المحاسبة الحكومية المقارنة 345  كيرباءنظم التكاليف فى قطاعات البترول وال 335
    التأمينات العامة  357

 الثالثاء
35/31/8137 

 صباحا   31

  اداره انتاج 201

 

 تأمين السيارات 362

 تحميل اخطار التمويل و االستثمار 380  (8بحوث العمميات ) 310

 رياضيات التأمين عمى الحياه 386  استخدام الحاسب اآللى فى المحاسبةوالمراجعة 338

 إقتصاد دولى 396  استخدام الحاسب اآللى فى التكاليف 344

    الحاسب اآللى فى المحاسبةالحكوميةوالضريبيو 348

 ظيرا   3
 رياضيات التامينات العامو 365  (3اساسيات اداره ) 101

 أمين عمى الحياهاقتصاديات الت 381  (3بحوث العمميات ) 305

 إقتصاديات المالية العامة 395  تجاره الجممو 325

 مساءا   3

 التكاليف الصناعيو 460  التمويل الدولى 418

 مجمعات االخطار الكبيره 470  محاسبة منشئات مالية 432

 االخطار االضافيو 488  نظم التكاليف فى قطاعات الخدمات 448

 تكاليف التسويق و تسعير المنتجات 492  نظم ضريبيو مقارنو 458
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 التـــــاريخ
وقت 
 االمتحان

كود 
 المقرر

   سم المقررا
كود 
 المقرر

  سم المقررا

 
 االربعاء

36/31/8137 

 صباحا   31
  (8حاسب آلى ) 392   اداره الموارد البشريو 203
    تحميل و نقد القوائم الماليو 340

 (8اقتصاد ) 296  (3اساسيات المحاسبو ) 131 ظيرا   3

 مساءا   3

 نظم التكاليف فى القطاعات الصناعية 442   إداره جوده االنتاج 404

 اسبةضريبة شركات االموال والقيم المنقولةمح 452  (8إداره البنوك ) 412

 (8رياضو بحوث العمميات ) 464  الجدوى التسويقيو لممشروعات 422

    محاسبة ومراجعة دولية 434

 الخميس
37/31/8137 

 صباحا   31
 

  (8اساسيات المحاسبو ) 132

 

 إداره الشراء و التخزين و النقل 322

 (3محاسبو ضريبيو) 332  مبادىء التسويق 209

 (3رياضيات بحوث العمميات ) 368  عالقات صناعيو 304

    اداره راس المال العامل 312

 (3اساسيات الرياضو لمتجاريين) 161 ظيرا   3
 

 قانون تجارى 298

 مساءا   3
 تصميم نظم التكاليف 441  تخطيط وجدولو االنتاج 407

 الحكومية والمراجعة فى االجيزة ةالداخميةبالمراق 451  تسويق دولى 421

 أستثمار أموال منشأت التأمين 469   تصميم النظم المحاسبية 437

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 38/31/8137

 السبت
81/31/8137 

 صباحا   31
 

  (8اساسيات اداره ) 102

 

  دراسات تطبيقيو فى المراجعو 334
  تأمين حريق و حوادث متحالفو 364  دراسو اداريو فى اقتصاديات المشروع 306
  النواحى الفنيو لمتأمين عمى الحياة 382  التخطيط المالى ومصادر تمويل المشروعات 314
    تجاره التجزئو 324

 ظيرا   3
 (3حاسب آلى ) 191

 
 أساسيات المحاسبو الحكوميو والمحميات 232

 اداره المنظمات الحكوميو 202
 

 (3إدارة األخطار ) 266

 مساءا   3

 تكاليف التمويل و االستثمار 455  إداره المواد والرقابو عمى المخزون 409

 تأمين المسؤليو المدنيو 467  التسويق فى الصناعات الصغيرة 429

 (8الحياه)رياضيات التأمين عمى  483   الموازنات التخطيطية 439

     محاسبة ضرائب غير مباشرة 453

 االحد
83/31/8137 

 صباحا   31
 

  (8اساسيات الرياضو لمتجاريين) 162

 

 مبادىء محاسبو التكاليف 349

 تشريعات التأمين 397  النظام المحاسبى الموحد 335

 مدخل القانون 197 ظيرا   3
 

 (3أساليب كميو ) 264

 مساءا   3

 المحاسبة القومية 445  إداره المشروعات االنشائيو 401

 تأمين بحرى 461  نظم المعمومات الماليو 411

 إحصاء اكتوارى 473   إداره المنتجات 423

     دراسة محاسبية لجدوى المشروعات 431
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