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 ينطبق هذا الجدول عمى 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 المممكة العربية السعودية
 

 اٌخــــبريخ
ولج 

 االِخحبْ

وىد 

 اٌّمرر
  ُ اٌّمرراض

 

وىد 

 اٌّمرر
  اضُ اٌّمرر

 األحذ

1/7/8112 

 

 ادارٖ أخبج 201 صببحب   11

 

   

 ظهرا   1

 إدارة ِبٌيت 317 إدارٖ ِشروػبث اٌصٕبػبث اٌصغيرٖ 301

 إدارٖ اٌخطىيك 321 (8ادارٖ ِبٌيٗ) 311

   اضبضيبث اٌخّىيً 315

 ِطبء   4

 اٌّحبضبت اٌمىِيت 445 إدارٖ اٌّشروػبث االٔشبئيٗ 401

 حأِيٓ بحري 461 ٔظُ اٌّؼٍىِبث اٌّبٌيٗ 411

 إحصبء اوخىاري 473 إدارٖ إٌّخدبث 423

   دراضت ِحبضبيت ٌدذوي اٌّشروػبث 431

 اإلثٕيٓ

8/7/8112 

 

 صببحب   11
 (8اضبضيبث ادارٖ ) 102

 

 أضبضيبث اٌّحبضبٗ اٌحىىِيٗ واٌّحٍيبث 232

 (1إدارة األخطبر ) 266 ادارٖ إٌّظّبث اٌحىىِيٗ 202

 ظهرا   1

 حأِيٓ اٌطيراْ 462 اٌطيبضبث االداريٗ 402

 حأِيٓ صحً حدبري 482 ِحبضبت اداريت 440

450 
ِحبضبت ضريبت االرببذ اٌخدبريت 

 واٌصٕبػيت
  

 اٌثالثبء

3/7/8112 

 

 صببحب   11

 إدارٖ اٌشراء و اٌخخسيٓ و إٌمً 322 (1اضبضيبث ادارٖ ) 101

 (1ِحبضبٗ ضريبيٗ) 332 ػاللبث صٕبػيٗ 304

 (1ريبضيبث بحىد اٌؼٍّيبث ) 368 ادارٖ راش اٌّبي اٌؼبًِ 312

 األربؼبء

4/7/8112 

 

 صببحب   11

 

 
 ادارٖ اٌّىارد اٌبشريٗ 203

 

  

 ظهرا   1

 يٗٔظُ ِؼٍىِبث ِحبضب 331 إدارٖ أخبخيٗ 303

 (8إدارٖ االخطبر ) 363 إدارٖ اٌّشخريبث واٌّخبزْ 313

 (1إحصبء ضىبًٔ ) 375 ضٍىن اٌّطخهٍه 323

 ِطبء   4

 اٌّحبضبت فً اٌدهبز االداري واٌهيئبث ااٌخذِيت 447 إدارٖ اٌصيبٔٗ واالِٓ اٌصٕبػً 403

413 
اٌدذوي االلخصبديٗ ٌٍّشروػبث 

 االضخثّبريٗ
 صبديبث اػبدٖ اٌخبِيٓالخ 463

 إػبدة اٌخأِيٓ 481 فٓ اٌبيغ وادارة اٌّبيؼبث 425

   حىبٌيف ِؼيبريت 433

 اٌخّيص

5/7/8112 

 

   (1أضبٌيب وّيٗ ) 264 صببحب   11

 ظهرا   1

   (8اضبضيبث اٌّحبضبٗ ) 132

 اٌسراػيت ٔظُ اٌخىبٌيف فً اٌمطبػبث 444 اٌدذوي اٌفٕيٗ واٌهٕذضيٗ 406

 اٌفحص اٌضريبً 454 إدارٖ االئخّبْ 414

 اٌخأِيٕبث اٌهٕذضيٗ 466 ٔظُ اٌّؼٍىِبث اٌخطىيميت 424

 حأِيٓ اٌحىادد اٌشخصيٗ 484 8ِحبضبت ضريبيت  436

 اٌدّؼت

6/7/8112 

 

 ال حؼمذ إِخحبٔبث  ال حؼمذ إِخحبٔبث

 

 اٌطبج

7/7/8112 

 

 صببحب   11

 (1اٌّحبضبٗ )اضبضيبث  131

  

  دراضبث حطبيميٗ فً اٌّراخؼٗ 334

 حأِيٓ حريك و حىادد ِخحبٌفٗ 364 دراضٗ اداريٗ فً الخصبديبث اٌّشروع 306

314 
اٌخخطيط اٌّبًٌ وِصبدر حّىيً 

 اٌّشروػبث
 إٌىاحً اٌفٕيٗ ٌٍخأِيٓ ػًٍ اٌحيبة 382

   حدبرٖ اٌخدسئٗ 324

 األحذ

2/7/8112 

 

   ِببديء اٌخطىيك 209 بحب  صب 11

 ظهرا   1

 الخصبديبث اٌخأِيٓ ػًٍ اٌحيبٖ 381 (1بحىد اٌؼٍّيبث ) 305

 إلخصبديبث اٌّبٌيت اٌؼبِت 395 حدبرٖ اٌدٍّٗ 325

   ريبضيبث اٌخبِيٕبث اٌؼبِٗ 365

 ِطبء   4

 ألداءاٌّراخؼت اإلداريت وحمييُ ا 435 إدارٖ االصىي اٌراضّبٌيٗ 405

 ِحبضبت اٌهيئبث االلخصبديت 449 بىرصٗ االوراق اٌّبٌيٗ 415

 ادارٖ و ِحبضبٗ ِٕشئبث اٌخأِيٓ 465 حطىيك اٌخذِبث 427
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وىد 

 اٌّمرر
  اضُ اٌّمرر

 اإلثٕيٓ

9/7/8112 

 

  حأِيٕبث حدبريت وإخخّبػيت 262  (8اضبضيبث اٌريبضٗ ٌٍخدبرييٓ) 162 صببحب   11

 ِطبء   4

 ٔظُ اٌخىبٌيف فً لطبػبث اٌبخروي واٌىهرببء 446 حصّيُ ٔظُ االٔخبج 408

 ٔظُ اٌّحبضبٗ اٌحىىِيٗ اٌّمبرٔٗ 456 بحىد اٌؼٍّيبث فً االدارٖ 416

 اٌخأِيٕبث اٌؼبِٗ 468 بحىد اٌخطىيك 426

 يٕبث اٌحيبٖحأِ 486 ِحبضبت ِٕشبث ِخخصصت 438

 

 

 اٌثالثبء

11/7/8112 

 

 صببحب   11

 بحىد ػٍّيبث فً اٌخىبٌيف 342  (1اضبضيبث اٌريبضٗ ٌٍخدبرييٓ) 161

 بحىد ػٍّيبث فً اٌّحبضبٗ اٌحىىِيتواٌضريبيٗ 346 ٔظُ اٌّؼٍىِبث االٔخبخيٗ 308

 حأِيٓ اٌحىادد 366 (1إدارٖ اٌبٕىن ) 316

 حطىيك وثبئك اٌخأِيٓ ػًٍ اٌحيبة 384 يحاالػالْ واٌخرو 326

   بحىد ػٍّيبث فً اٌّحبضبٗ واٌّراخؼٗ 336

 االربؼبء

11/7/8112 

 

 أضبضيبث اٌخىبٌيف 231 ِمذِٗ فً اٌؼٍىَ اٌطٍىويٗ 205 صببحب   11

 ظهرا   1
 حشريؼبث اٌخأِيٓ 397 إٌظبَ اٌّحبضبً اٌّىحذ 335

   بٌيفِببديء ِحبضبٗ اٌخى 349

 ِطبء   4

 حصّيُ ٔظُ اٌخىبٌيف 441 حخطيط وخذوٌٗ االٔخبج 407

 اٌّراليتاٌذاخٍيت واٌّراخؼت فً االخهسةاٌحىىِيت 451 حطىيك دوًٌ 421

 أضخثّبر أِىاي ِٕشأث اٌخأِيٓ 469 حصّيُ إٌظُ اٌّحبضبيت 437

 اٌخّيص

18/7/8112 

    غٗ أدٍيسيٗدراضبث حدبريٗ ببٌٍ 192 صببحب   11

   (8الخصبد ) 296 ظهرا   1

 ِطبء   4

 اٌخىبٌيف اٌصٕبػيٗ 460 اٌخّىيً اٌذوًٌ 418

 ِدّؼبث االخطبر اٌىبيرٖ 470 ِحبضبت ِٕشئبث ِبٌيت 432

 االخطبر االضبفيٗ 488 ٔظُ اٌخىبٌيف فً لطبػبث اٌخذِبث 448

 ف اٌخطىيك و حطؼير إٌّخدبثحىبٌي 492 ٔظُ ضريبيٗ ِمبرٔٗ 458

 اٌدّؼت

13/7/8112 

 

 ال حؼمذ إِخحبٔبث  ال حؼمذ إِخحبٔبث

 اٌطبج

14/7/8112 
 صببحب   11

  ِذخً اٌمبٔىْ 197

 

  حأِيٓ اٌطيبراث 362
 ححٍيً اخطبر اٌخّىيً و االضخثّبر 380 (8بحىد اٌؼٍّيبث ) 310

 ريبضيبث اٌخأِيٓ ػًٍ اٌحيبٖ 386 اخؼتاضخخذاَ اٌحبضب اآلًٌ فً اٌّحبضبتواٌّر 338

 إلخصبد دوًٌ 396 اضخخذاَ اٌحبضب اآلًٌ فً اٌخىبٌيف 344

   اٌحبضب اآلًٌ فً اٌّحبضبتاٌحىىِيتواٌضريبيٗ 348

 األحذ

15/7/8112 

 

 صببحب   11
 (3أضبضيبث اٌريبضٗ ٌٍخدبرييٓ ) 263 (1ِببديء ادارٖ ِبٌيت) 207

   ث اٌّراخؼٗأضبضيب 233

 (8أضبٌيب وّيٗ ) 361 دراضبث حطبيميٗ فً اٌخىبٌيف 333 ظهرا   1

 ِطبء   4

 حىبٌيف اٌخّىيً و االضخثّبر 455 إدارٖ اٌّىاد واٌرلببٗ ػًٍ اٌّخسوْ 409

 حأِيٓ اٌّطؤٌيٗ اٌّذٔيٗ 467 اٌخطىيك فً اٌصٕبػبث اٌصغيرة 429

 (8ريبضيبث اٌخأِيٓ ػًٍ اٌحيبٖ) 483 اٌّىازٔبث اٌخخطيطيت 439

   ِحبضبت ضرائب غير ِببشرة 453

 اإلثٕيٓ

16/7/8112 

 

 لبٔىْ حدبري 298 (1الخصبد ) 196 صببحب   11

 ظهرا   1

 ٔظُ اٌخىبٌيف فً اٌمطبػبث اٌصٕبػيت 442 إدارٖ خىدٖ االٔخبج 404

 االِىاي واٌميُ إٌّمىٌت ِحبضبتضريبت شروبث 452  (8إدارٖ اٌبٕىن ) 412

 (8ريبضٗ بحىد اٌؼٍّيبث ) 464  اٌدذوي اٌخطىيميٗ ٌٍّشروػبث 422

    ِحبضبت وِراخؼت دوٌيت 434
 اٌثالثبء

17/7/8112 

 

 صببحب   11

 (8حبضب آًٌ ) 392  (1حبضب آًٌ ) 191

    ححٍيً و ٔمذ اٌمىائُ اٌّبٌيٗ 340

 

 

 

 وٍيت اٌخدبرة  8112 ىٌيىي ذوي اِخحبْ دورخ
 


