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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية 

 التــــاريخ
وقت 

 االمتحان

كود 

 المقرر
  اسم المقرر

 

كود 

 المقرر
  اسم المقرر

 األحد

26/1/2020 

 

 اداره انتاج 201 صباحا   10

 

   

 ظهرا   1

 إدارة مالية 317 إداره مشروعات الصناعات الصغيره 301

 إداره التسويق 321 (2اداره ماليه) 311

   اساسيات التمويل 315

 مساء   4

 المحاسبة القومية 445 إداره المشروعات االنشائيه 401

 تأمين بحرى 461 نظم المعلومات الماليه 411

 إحصاء اكتوارى 473 إداره المنتجات 423

   شروعاتدراسة محاسبية لجدوى الم 431

 اإلثنين

27/1/2020 

 

 صباحا   10
 أساسيات المحاسبه الحكوميه والمحليات 232 (2اساسيات اداره ) 102

 (1إدارة األخطار ) 266 اداره المنظمات الحكوميه 202

 ظهرا   1

 تأمين الطيران 462 السياسات االداريه 402

 رىتأمين صحى تجا 482 محاسبة ادارية 440

450 
محاسبة ضريبة االرباح التجارية 

 والصناعية
  

 الثالثاء

28/1/2020 

 

 صباحا   10

 إداره الشراء و التخزين و النقل 322 (1اساسيات اداره ) 101

 (1محاسبه ضريبيه) 332 عالقات صناعيه 304

 (1رياضيات بحوث العمليات ) 368 اداره راس المال العامل 312

 االربعاء

29/1/2020 

 

 صباحا   10

 

 
   اداره الموارد البشريه 203

 ظهرا   1

 نظم معلومات محاسبيه 331 إداره انتاجيه 303

 (2إداره االخطار ) 363 إداره المشتريات والمخازن 313

 (1إحصاء سكانى ) 375 سلوك المستهلك 323

 مساء   4

 المحاسبة فى الجهاز االدارى والهيئات االخدمية 447 صناعىإداره الصيانه واالمن ال 403

413 
الجدوى االقتصاديه للمشروعات 

 االستثماريه
 اقتصاديات اعاده التامين 463

 إعادة التأمين 481 فن البيع وادارة المبيعات 425

   تكاليف معيارية 433

 الخميس

30/1/2020 

 

   (1كميه )أساليب  264 صباحا   10

 ظهرا   1

   (2اساسيات المحاسبه ) 132

 نظم التكاليف فى القطاعات الزراعية 444 الجدوى الفنيه والهندسيه 406

 الفحص الضريبى 454 إداره االئتمان 414

 التأمينات الهندسيه 466 نظم المعلومات التسويقية 424

 أمين الحوادث الشخصيهت 484 2محاسبة ضريبية  436

 الجمعة
31/1/2020 

 

 ال تعقد إمتحانات   ال تعقد إمتحانات

 السبت

1/2/2020 
 

 صباحا   10

 (1اساسيات المحاسبه ) 131

  

  دراسات تطبيقيه فى المراجعه 334

 تأمين حريق و حوادث متحالفه 364 دراسه اداريه فى اقتصاديات المشروع 306

314 
الى ومصادر تمويل التخطيط الم

 المشروعات
 النواحى الفنيه للتأمين على الحياة 382

   تجاره التجزئه 324

 األحد

2/2/2020 

 

   مبادىء التسويق 209 صباحا   10

 ظهرا   1

 اقتصاديات التأمين على الحياه 381 (1بحوث العمليات ) 305

 العامة إقتصاديات المالية 395 تجاره الجمله 325

   رياضيات التامينات العامه 365

 مساء   4

 المراجعة اإلدارية وتقييم األداء 435 إداره االصول الراسماليه 405

 محاسبة الهيئات االقتصادية 449 بورصه االوراق الماليه 415

 اداره و محاسبه منشئات التأمين 465 تسويق الخدمات 427
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 ذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية ينطبق ه

 
 

 التـــــاريخ
وقت 

 االمتحان

كود 

 المقرر
  اسم المقرر

 

كود 

 المقرر
  اسم المقرر

 

 اإلثنين

3/2/2020 

  تأمينات تجارية وإجتماعية 262  (2اساسيات الرياضه للتجاريين) 162 صباحا   10

 مساء   4

 نظم التكاليف فى قطاعات البترول والكهرباء 446 تصميم نظم االنتاج 408

 نظم المحاسبه الحكوميه المقارنه 456 بحوث العمليات فى االداره 416

 التأمينات العامه 468 بحوث التسويق 426

 تأمينات الحياه 486 محاسبة منشات متخصصة 438

 الثالثاء

 صباحا   10 4/2/2020

 بحوث عمليات فى التكاليف 342 (1اساسيات الرياضه للتجاريين) 161

 بحوث عمليات فى المحاسبه الحكوميةوالضريبيه 346 نظم المعلومات االنتاجيه 308

 تأمين الحوادث 366 (1إداره البنوك ) 316

 تسويق وثائق التأمين على الحياة 384 االعالن والترويج 326

   بحوث عمليات فى المحاسبه والمراجعه 336

 االربعاء

5/2/2020 

 أساسيات التكاليف 231 مقدمه فى العلوم السلوكيه 205 صباحا   10

 ظهرا   1
 تشريعات التأمين 397 النظام المحاسبى الموحد 335

   مبادىء محاسبه التكاليف 349

 مساء   4

 تصميم نظم التكاليف 441 تخطيط وجدوله االنتاج 407

 المراقيةالداخلية والمراجعة فى االجهزةالحكومية 451 تسويق دولى 421

 أستثمار أموال منشأت التأمين 469 تصميم النظم المحاسبية 437

 الخميس

6/2/2020 

   دراسات تجاريه باللغه انجليزيه 192 صباحا   10

   (2اقتصاد ) 296 ظهرا   1

 مساء   4

 التكاليف الصناعيه 460 التمويل الدولى 418

 مجمعات االخطار الكبيره 470 محاسبة منشئات مالية 432

 االخطار االضافيه 488 نظم التكاليف فى قطاعات الخدمات 448

 تكاليف التسويق و تسعير المنتجات 492 نظم ضريبيه مقارنه 458

 الجمعة

7/2/2020 

 

 ال تعقد إمتحانات  تعقد إمتحاناتال

 السبت

8/2/2020 
 صباحا   10

  تأمين السيارات 362  مدخل القانون 197
 تحليل اخطار التمويل و االستثمار 380 (2بحوث العمليات ) 310

 رياضيات التأمين على الحياه 386 استخدام الحاسب اآللى فى المحاسبةوالمراجعة 338

 إقتصاد دولى 396 خدام الحاسب اآللى فى التكاليفاست 344

   والضريبيه الحاسب اآللى فى المحاسبةالحكومية 348

 األحد

9/2/2020 

 صباحا   10
 (3أساسيات الرياضه للتجاريين ) 263 (1مبادىء اداره مالية) 207

   أساسيات المراجعه 233

 (2أساليب كميه ) 361 تكاليفدراسات تطبيقيه فى ال 333 ظهرا   1

 مساء   4

 تكاليف التمويل و االستثمار 455 إداره المواد والرقابه على المخزون 409

 تأمين المسؤليه المدنيه 467 التسويق فى الصناعات الصغيرة 429

 (2رياضيات التأمين على الحياه) 483 الموازنات التخطيطية 439

   رائب غير مباشرةمحاسبة ض 453

 اإلثنين

10/2/2020 

 قانون تجارى 298 (1اقتصاد ) 196 صباحا   10

 ظهرا   1

 نظم التكاليف فى القطاعات الصناعية 442 إداره جوده االنتاج 404

 محاسبةضريبة شركات االموال والقيم المنقولة 452 (2إداره البنوك ) 412

 (2رياضه بحوث العمليات ) 464 لمشروعاتالجدوى التسويقيه ل 422

   محاسبة ومراجعة دولية 434

 الثالثاء

11/2/2020 
 صباحا   10

 (2حاسب آلى ) 392 (1حاسب آلى ) 191

   تحليل و نقد القوائم الماليه 340
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