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 يشطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب داخل جسهؽرية مرر العربية 
 بالقاهرة 

 

وقت  التــــاريخ
 االمتحان

  سػ السقررا كؽد السقرر

 

كؽد 
 السقرر

  سػ السقررا

 االحد
  5/11 /0201 

 صباحا   12

  نعػ السعمؽمات السالية 211  ادارة االنتاج 021
  إدارة السشتجات 201  الرغيرة إدارة مذروعات الرشاعات 121
  دراسة محاسبية لجدوى السذروعات 211  (0اإلدارة السالية ) 111
  السحاسبة القؽمية  223  أساسيات التسؽيل 113
      
     إدارة التدؽيق 101
     إدارة السذروعات اإلنذائية 221

 
 ظهرا   10

 
 

  محاسبة ضريبة اإلرباح التجارية والرشاعية 232  (0أساسيات اإلدارة ) 120
     محاسبة إدارية 222
     إدارة السشعسات الحكؽمية  020
  إ   أساسيات السحاسبة الحكؽمية والسحميات 010

     الدياسيات اإلدارية  220

 مداء   0
  (1محاسبة ضريبية ) 110  (1أساسيات اإلدارة ) 121
     عالقات صشاعية  122
  إدارة الذراء والتخزيؼ والشقل 100  العامل إدارة رأس السال 110

 األثشيؼ
6/11/0201 

 صباحا   12
 
 
 

      إدارة السؽارد البذرية 021
     إدارة الريانة واألمؼ الرشاعى 221
      
  سمؽك السدتهمغ  101  فؼ البيع وإدارة السبيعات 203
     إدارة السذتريات والسخازن  111
      
     نعػ معمؽمات محاسبية  111

 ظهرا   10
 

  الفحص الزريبي 232  (0أسياسات السحاسبة ) 110

  الجدوى االقترادية لمسذروعات االستثسارية 211  نعػ التكاليف فى القطاعات الزراعية  222
  نعػ السعمؽمات التدؽيقية  202  (0محاسبة ضريبية ) 214

  تكاليف  211  (1أساليب كسية ) 042

 212  الجدوى الفشية والهشدسية 224
447 

 إدارة االئتسان
 الخذمية المحبسبة فً الجهبز االداري و الهيئبت

 

 
 مساء   0

  دراسات تطبيقية فى السراجعة 112  (1أساسيات السحاسبة ) 111
     فى اقتراديات السذروع دراسات إدارية 124
     التخطيط السالى ومرادر تسؽيل السذروعات 112
     تجارة التجزئة 102

  ترسيػ الشعػ السحاسبية 215 2محبسبة ضريبية  214 مداء 2

 الثالثاء
7/11/0201 

 صباحا   12

  مبادئ التدؽيق 027

 

  إدارة األصؽل الرأسسالية 223
  بؽرصة األوراق السالية 213  ( 1ميات )بحؽث العس 123
  تدؽيق الخدمات 205  تجارة الجسمة 103
  السراجعة اإلدارية وتقييػ األداء 213   
  محاسبة الهيئات االقترادية 227   
     اقتراديات السالية العامة 173

 
 ظهرا   10

  لسحاسبة الحكؽمية السقارنةنعػ ا 234  (0أساسيات الرياضة لمتجارييؼ ) 140
  بحؽث التدؽيق 204  ترسيػ نعػ اإلنتاج 226
  اساسيات التكاليف 011  بحؽث العمسيات فى اإلدارة  214
  محاسبة ضرائب غير مباشرة 231  تأميشات تجارية واجتساعية  040
  نعػ التكاليف فى قطاعات البترول والكهرباء 224  محاسبة مشذآت متخررة 216
  تكاليف التدؽيق وتدعير السشتجات 270  تكاليف التسؽيل و االستثسار 233
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 يشطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب داخل جسهؽرية مرر العربية 
 بالقاهرة 

 
 

 التـــــاريخ
وقت 

 االمتحان
كؽد 
 السقرر

  سػ السقررا

 

كؽد 
 السقرر

  سػ السقررا

 

 

 
 مداء   0 

     (1أسياسات الرياضة لمتجارييؼ ) 141
  بحؽث عسميات فى التكاليف 120  نعػ السعمؽمات اإلنتاجية 126
  بحؽث عسميات فى السحاسبة الحكؽمية الزريبية 124  (1إدارة البشؽك ) 114
     اإلعالن والترويج 104
     بحؽث العسميات فى السحاسبة والسراجعة 114

 االربعاء
12 /11 /0201 

 صباحا   12

      مقدمة فى العمؽم الدمؽكية  023
      
      
      
      
      

 
 ظهرا   10

 

  التكاليف الرشاعية E  242دراسات تجارية  170
  يات التكاليفاساس 011  محاسبة مشذآت مالية 210
  ادارة انتاجية 121  (0اقتراد ) 074
  تكاليف التدؽيق وتدعير السشتجات 270  التسؽيل الدولي 216
226 
943 

407 
444 

 نعػ التكاليف في قطاعات الخدمات
 مببديء محبسبة التكبليف

 تخطيط و جذولة االنتبج

 تصميم نظم التكبليف

 113 
424 

497 

 السؽحد الشعام السحاسبى
 تسىيق دولً

 تصميم النظم المحبسبية

 

 
 

 

 مداء   0

  اقتراد دولي  174   مدخل القانؽن  175
     (0بحؽث العسميات ) 112
     استخدام الحاسب اآللي في السحاسبة والسراجعة 116
     استخدام الحاسب اآللي فى السحاسبة الحكؽمية والزريبية 126

     بادىء محاسبة التكاليفم 127 مداء 2

 
 الخسيس

11/ 11 /0201 

 صباحا   12
 

  (1مبادئ اإلدارة السالية ) 025

 

  التدؽيق فى الرشاعات الرغيرة 207
     أساسيات السراجعة 011
      
  تكاليف التسؽيل واالستثسار 233  إدارة السؽاد والرقابة عمى السخزون  227
  الزرائب غير السباشرة 231  قية فى التكاليفدراسات تطبي 111
   ةالسؽازنات التخطيطي 217  (0أساليب كسية ) 141

 
 ظهرا   10

 

  الجدوى التدؽيقية لمسذروعات 200  (1اقتراد ) 174
  نعػ التكاليف فى القطاعات الرشاعية 220  إدارة جؽدة اإلنتاج 222
  اسبة ضريبة شركات األمؽال والقيػ السشقؽلةمح 230  (0إدارة البشؽك ) 210
  دراسات تجارية بالمغة االنجميزية 170  محاسبة ومراجعة دولية 212
076 
444 

 قانؽن تجارى 
 التمىيل الذولً

 074 
492 
499 

 0اقتراد 
 محبسبة منشئبت دولية

 تكبليف معيبرية

 

 

 مداء   0
  (0حاسب آلى ) 170  (1حاسب آلى ) 171
     تحميل ونقد القؽائػ السالية 122

 

 

 

 كليت التجارة 0201 اكتوبر البينى  جدول امتحان دور
 


