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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 اليوم

 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر

 

 كود

 المقرر  
  اسم المقرر

 األحد 

15/8 /2021 

     1أساسيات المحاسبة  101 صباحا 10

     المحاسبة فى الوحدات اإلدارية  1301 مساء 2

     لية ة المااإلدار 2301 مساء   4

 اإلثنين 

16/8 /2021 
     2أساسيات المحاسبة  104 صباحا 10

 تخطيط المسار الوظيفى  2406  المحاسبة الضريبية فى منشآت األعمال 1406 مساء   4
 

 

 الثالثاء 

17/8 /2021 

     1أساسيات االدارة  102 صباحا 10

 واإلنتاجية اآلداءإدارة  2401  اد البشرية إدارة المو 1312 ظهرا  12
 

     إدارة الموارد البشرية  2302 ظهرا  12

     E محاسبة 201 مساء   6

 االربعاء

18/8 /2021 

     2أساسيات االدارة  105 صباحا 10

 اإلدارة اإلستراتيجية  2306  تطبيقات بحوث العمليات فى المحاسبة 1306 ظهرا  12
 

 إدارة أداء الموارد البشرية 2407  وجيةت الزراعية والبيولالمحاسبة فى المنشآ 1407 مساء   4
 

 الخميس 

19/8 /2021 

 

    أساسيات الرياضة  103 صباحا 10
 

 إدارة التسويق 2303  المحاسبة فى شركات قطاع األعمال العام  1303 ظهرا  12
 

 سية للنظم االنتاجية يات التنافاالستراتيج 2402  المحاسبة فى المنشآت الفندقية والسياحية 1402 ظهرا  12
 

     مبادئ التسويق  202 مساء 4

 الجمعة

20 /8/2021 
 

  

 السبت 

21 /8/2021 
1  

 صباحا 10
أساسيات تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة  106

 واالدارة

 1308   

   2310  أساسيات التمويل  206 صباحا 10

 إدارة سلسلة التوريد  2408  ة المحاسبة فى المعامالت الدولي 1408 مساء 4
 

 األحد 

22 /8/2021 

  اقتصاديات المالية العامة  1304  أساسيات االقتصاد 107 صباحا 10

     اإلحصاء فى مجال األعمال  203 صباحا 10

  التحليل المالى ومصادر تمويل المشروعات 2403  المحاسبة فى المؤسسات المالية  1403 ظهرا  12

     السلوك التنظيمى  2304 ظهرا  12

 اإلثنين 

23/8/2021 

    قانون األعمال 109 صباحا 10
 

 نظم المعلومات اإلدارية  E   2309 إدارة 207 ظهرا  12
 

    التحليل المالى للقوائم المالية  1309 ظهرا  12
 

 مساء 4
التسويق فى المشروعات الصغيرة  2409  المحاسبة فى المنشآت المتخصصة 1409

 والمتوسطة

 

 

 الثالثاء 

24 /8/2021 
 

     لغه انجليزيه 108 صباحا 10

 ظهرا  12
 المالية العامة  2305  أساسيات الرياضة المالية  204

 

 ظهرا  12

الدراسة المحاسبية لجدوى المشروعات  1305

 اإلستثمارية

 إدارة األخطار  2404 
 

 ظهرا  12

     عة القوائم المالية مراج 1404

 االربعاء

25 /8/2021 

 صباحا 10
-المهارات الشخصية -التنمية الذاتية  116  اختياري-مبادئ االعالن والعالقات العامة 113

 اختياري

 

  إدارة المنظمات الحكومية  2308  أساسيات التكاليف  208 مساء 2

     التكاليف المعيارية  1310 مساء 2

 

   علوم االعمال  –2021 يوليو  ر جدول امتحان دو
 



 
  بحوث التسويق  2410  مشروع التخرج  1410 مساء 4

 الخميس 

26 /8/2021 

 مهارات ريادة األعمال والقيادة  2405  اختياري -مبادئ حقوق االنسان 112 صباحا 10
 

     تأمينات تجارية واجتماعية 205 ظهرا  12

  الموازنات التخطيطية  1405  اختياري -اساسيات علم النفس وعلم االجتماع 114 مساء 2

  إدارة اإلنتاج والعمليات  2313  إدارة اإلنتاج والعمليات  1311 مساء 2

 الجمعة

27 /8/2021   

 السبت 

28/8 /2021 

 

  التفكير النقدى 6666  أساسيات االمراجعة 209 صباحا 10

     المحاسبة اإللكترونية  1307 ظهرا  12

 األحد 

29 /8/2021 
 

 ظهرا  12
  دارة اإلبتكار واإلبداع إ 2413  اد دولى اقتص 212

 ظهرا  12
  إدارة المعرفة  2414  إدارة المنظمات غير الهادفة للربح 2312

 مساء   6
  حوكمة الشركات  1411  اقتصاديات النقود والبنوك  211

 مساء   6
  الرقابة والمراجعة اإلدارية  1412  دراسة تطبيقية فى التكاليف 1302

 اإلثنين 

     E تأمين 210 مساء 4 8/2021/ 30

 الثالثاء        

31/8 /2021 

      ريادة االعمال 7777 صباحا 10

 ظهرا  12
المحاسبة الضريبية على دخول األشخاص  1401

 الطبيعيين

المحاسبة الضريبية على دخول   2307  

 األشخاص الطبيعيين

 

 

 

  


