جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات
جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202
نطالب ( انفرقح األوىل) انتظاو وانتساب عادى

انيىو

انخبريخ

الثالثاء
األحد
الخميس
السبت
األربعاء
الثالثاء

3122/23/35
3122/23/32
3131/2/3
3131/2/22
3131/2/26
3131/2/32

انخىليج
يٍ إنً
2
2
2
2
2
2

22
22
22
22
22
22

انًـــــــــــــــــبدة
أصول المحاسبة2/
أصول اإلدارة
مدخل الحاسب اآللى للتجاريين
أصول اإلقتصاد2/
دراسات تجارية بلغةإنجليزية2/
رياضيات األعمال

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202
نطالب ( انفرقح األوىل) انتساب موجه

انيىو

انخبريخ

الثالثاء
األحد
الخميس
السبت
األربعاء
الثالثاء

3122/23/35
3122/23/32
3131/2/3
3131/2/22
3131/2/26
3131/2/32

انخىليج
يٍ إنً
23
23
23
23
23
23

3
3
3
3
3
3

انًـــــــــــــــــبدة
أصول المحاسبة2/
أصول اإلدارة
مدخل الحاسب اآللى للتجاريين
أصول اإلقتصاد2/
دراسات تجارية بلغة إنجليزية2/
رياضيات األعمال

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.
وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصورة
كلية التجارة
إدارة الدراسةواإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح األوىل) ترنامج اندراسح تانهغح االجنهيزيح

انيىو

انخبريخ

الثالثاء
األحد
الخميس
السبت
األربعاء
الثالثاء

3122/23/35
3122/23/32
3131/2/3
3131/2/22
3131/2/26
3131/2/32

انخىليج
يٍ إنً
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6

انًـــــــــــــــــبدة
أصول المحاسبة2/
أصول اإلدارة
مدخل الحاسب اآللى للتجاريين
أصول اإلقتصاد2/
دراسات تجارية بلغةعربية2/
رياضيات األعمال

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصورة
كلية التجارة
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح انثانيح) شعثح انتظاو وانتساب عادى

انيىو

انخبريخ

األربعاء 3122/23/36
اإلثنين 3122/23/41
3131/2/5
السبت
3131/2/23
األحد
الخميس 3131/2/27

انخىليج
يٍ إنً
2
2
2
2
2

22
22
22
22
22

انًـــــــــــــــــبدة
اقتصاديات النقودوالبنوك2/
أصول التسويق
محاسبة الشركات2/
رياضيات اإلستثمار
دراسات تجارية بلغة إنجليزية3/

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202
نطالب (انفرقح انثانيح) شعثح االنتساب املوجه

انيىو

انخبريخ

انخىليج
يٍ إنً

األربعاء 23 3122/23/36
اإلثنين 23 3122/23/41
23 3131/2/5
السبت
23 3131/2/23
األحد
الخميس 23 3131/2/27

3
3
3
3
3

انًـــــــــــــــــبدة
اقتصاديات النقودوالبنوك2/
أصول التسويق
محاسبة الشركات2/
رياضيات اإلستثمار
دراسات تجارية بلغة إنجليزية3/

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.
وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات
جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح انثانيح) ترنامج اندراسح تانهغح االجنهيزيح

انيىو

انخبريخ

األربعاء 3122/23/36
اإلثنين 3122/23/41
3131/2/5
السبت
3131/2/23
األحد
الخميس 3131/2/27

انخىليج
يٍ إنً
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

انًـــــــــــــــــبدة
اقتصاديات النقودوالبنوك2/
أصول التسويق
محاسبة الشركات2/
رياضيات اإلستثمار
دراسات تجارية بلغة عربية3/

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح انثانثح) انتظاو وانتساب عادى شعثح (احملاسثح وإدارج األعمال )

انيىو
الخميس
الثالثاء
األحد
اإلثنين
السبت
األربعاء

انخبريخ
/23/37
3122
/23/42
3122
3131/2/6
3131/2/24
3131/2/21
3131/2/33

انخىليج
ي إنً
ٌ

انًـــــــــــــــــبدة

2

22

اإلحصاء التطبيقى وبحوث العمليات

2

22

محاسبة حكومية وقومية2/

2
2
2
2

22
22
22
22

إدارة المشتريات والمخازن
أصول التكاليف 2/
اقتصاديات الماليةالعامة والنظم الضريبية

أصول المراجعة

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح انثانثح) انتساب موجه شعثح (احملاسثح وإدارج األعمال )

انخبريخ

انيىو
الخميس
الثالثاء

/23/37
3122
/23/42
3122

األحد

3131/2/6

اإلثنين

3131/2/24

السبت

3131/2/21

األربعاء

3131/2/33

انخىليج
ي إنً
ٌ
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

انًـــــــــــــــــبدة

3

اإلحصاء التطبيقى وبحوث العمليات

3

محاسبة حكومية وقومية2/

3

إدارة المشتريات والمخازن

3

أصول التكاليف 2/

3

اقتصاديات المالية العامة والنظم الضريبية

3

أصول المراجعة

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.
وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة

عًيذ انكهيت

أ.د.طبرق يصطفً غهىش

أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير0202

نطالب ( انفرقح انثانثح) ترنامج اندراسح تانهغح االجنهيزيح

انخبريخ

انيىو

/23/37
3122
/23/42
3122
3131/2/6
3131/2/24
3131/2/21
3131/2/33

الخميس
الثالثاء
األحد
اإلثنين
السبت
األربعاء

انخىليج
ي إنً
ٌ

انًـــــــــــــــــبدة

4

6

اإلحصاء التطبيقى وبحوث العمليات

4

6

محاسبة حكومية وقومية2/

4
4
4
4

6
6
6
6

إدارة المشتريات والمخازن
أصول التكاليف 2/
اقتصاديات المالية العامة والنظم الضريبية

أصول المراجعة

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب (انفرقح انراتعح) إنتظاو و انتساب عادى شعثح احملاسثح

انيىو
السبت
األربعاء
الخميس
الثالثاء
األحد
الخميس

انخبريخ
/23/31
3122
3131/2/2
3131/2/2
3131/2/25
3131/2/22
3131/2/34

انخىليج
ي إنً
ٌ

انًـــــــــــــــــبدة

2

22

نظــــم التكاليف2/

2
2
2
2
2

22
22
22
22
22

إدارة مالية وإستثمار
محاسبة المنشآت المالية
دراسات تجارية بلغة 5/
المحاسبة الضريبية والزكاة2/
المراجــــعه

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات
جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب (انفرقح انراتعح) انتساب موجه شعثح احملاسثح

انيىو

انخبريخ

السبت

/23/31
3122

األربعاء

3131/2/2

الخميس

3131/2/2

الثالثاء

3131/2/25

األحد

3131/2/22

الخميس

3131/2/34

انخىليج
ي إنً
ٌ
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

انًـــــــــــــــــبدة

3

نظــــم التكاليف2/

3

إدارة مالية وإستثمار

3

محاسبة المنشآت مالية

3

دراسات تجارية بلغة5/

3

المحاسبة الضريبية والزكاة2/

3

المراجــــعه

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة

عًيذ انكهيت

أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

أ.د.طبرق يصطفً غهىش

جامعة المنصوره
كلية التجــــاره
إدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول (دور يناير ( )0202انشعة وطالب

انتكميهي )

نطالب انفرقح انراتعح شعثح ( إدارج األعمال ـ اإلقتصاد ـ اإلحصاء ـ انتأمني ) انتظاو وانتساب موجه وانتساب عادى

انيىو

انخبريخ

انخىليج
ي إنً
ٌ

األربعاء

/23/32
3122
3131/2/2

2

الخميس

3131/2/2

2

22

الثالثاء
األحد
الخميس

3131/2/25
3131/2/22
3131/2/34

2
2
2

22
22
22

السبت

شعبت إدارة األعًبل

2

22

بحوث تسويقية

22

إدارة مالية وإستثمار
إدارة المشروعات
الصغيرة
دراسات تجارية بلغة5/
تخطيط ومراقبة إنتاج
نظم معلومات إدارية

انًـــــــــــــــــــــــــــــبدة
شعبت اإلحصبء
شعبت اإللخصبد
أساليب التخطيط
اإلقتصادى

شعبت انخأييٍ

نظرية اإلحصاء3/

التؤمينات اإلجتماعية

إدارة مالية وإستثمار
اإلحصاء السكانى

الحاسب اآللى 3/
اإلحصاء السكانى

إدارة مالية وإستثمار
اإلحصاء السكانى

دراسات تجارية بلغة5/
اإلقتصاد اإلجتماعى
المنظمات اإلقتصادية
الدولية

دراسات تجارية بلغة5/
رياضة إحصائية متقدمة
تحليل اإلنحدار

دراسات تجارية بلغة5/
اإلحصاء االكتوارى
تؤمينات األشخاص

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.

وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة

عًيذ انكهيت

أ.د.طبرق يصطفً غهىش

أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصورة
كلية التجارة
إدارة الدراسةواإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول دور يناير 0202

نطالب ( انفرقح انراتعح) ترنامج اندراسح تانهغح اإلجنهيزيح شعثح (احملاسثح ـ إدارج األعمال )

انيىو

انخبريخ

انخىليج
يٍ إن
ي

شعبت انًحبســـبت

شعبت إدارة األعًبل

4

6

نظــــم التكاليف2/

بحوث تسويقية

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

إدارة مالية وإستثمار
محاسبة المنشآت المالية
دراسات تجارية بلغة 5/
المحاسبة الضريبية والزكاة2/
المراجــــعه

إدارة مالية وإستثمار
إدارة المشروعات الصغيرة
دراسات تجارية بلغة5/
تخطيط ومراقبة إنتاج
نظم معلومات إدارية

/23/31
السبت
3122
األربعاء 3131/2/2
الخميس 3131/2/2
الثالثاء 3131/2/25
األحد 3131/2/22
الخميس 3131/2/34

انًـــــــــــــــــبدة

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.
وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة

عًيذ انكهيت

أ.د.طبرق يصطفً غهىش

أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

جامعة المنصوره
كلية التجــارة
كإإدارة الدراسة واإلمتحانات

جدول امتحان انفصم اندراسي األول (دور يناير ( )0202انشعة وطالب

انتكميهي )

نطالب انفرقح انثانثح شعثح ( اإلقتصاد ـ اإلحصاء ـ انتأمني ) انتظاو وانتساب موجه وانتساب عادى

انيىو
الخميس
الثالثاء
األحد

انخبريخ

/23/37
3122
/23/42
3122
3131/2/6

انخىليج
ي إنً
ٌ

2
2
2

اإلثنين

2 3131/2/24

السلت

2 3131/2/21

األربعاء

2 3131/2/33

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

شعبت اإللخصبد

انًـــــــــــــــــــــــــــــبدة
شعبت اإلحصبء

اإلحصاء التطبيقى وبحوث
العمليات

اإلحصاء التطبيقى وبحوث
العمليات

اإلحصاء التطبيقى وبحوث
العمليات

الرياضة اإلحصائية

إدارة منشآت التؤمين

شعبت انخأييٍ

تطور الفكر اإلقتصادى
نظرية اإلحتماالت

نظرية اإلحتماالت
اإلقتصاد التحليلى 2/

الحسابات القومية

الحسابات القومية
الحسابات القومية
اقتصاديات المالية العامة والنظم
الضريبية

الرقابة اإلحصائية على اإلنتاج

اقتصاديات المالية العامة والنظم
الضريبية

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

اإلقتصاد الزراعى والصناعى 2/

حعهيًبث االيخحبٌ:

 1ـ يعمذ االيخحبٌ بًبـبًَ انكهيـــت.
2ـ عهً جًيع انطالة انخعرف يسبمب ً عهً أيبكٍ ايخحبَبحهى يٍ خالل انذخىل عهً َظبو ابٍ انهيثى .
 3ـ عهً جًيع انطالة سذاد انرسىو انذراسيت لبم بذايت االيخحبَبث .
 4ـ يهخزو انطالة ببنحضىر لبم بذء االيخحبٌ بُصف سبعت ويعهى إثببث انشخصيت.
 5ـ يًُع حذاول األدواث أثُبء االيخحبٌ.
 6ـ يًُع دخىل انطالة ببنخهيفىٌ انًحًىل ويٍ يضبظ يعرض نهًسبءنت انمبَىَيت.
 7ـ نٍ يسًح بذخىل انطالة بعذ يرور ( )5خًس دلبئك يٍ بذايت اإليخحبٌ.
وكيم انكهيت
نشئىٌ نخعهيى وانطالة
أ.د.طبرق يصطفً غهىش

عًيذ انكهيت
أ.د.دمحم يحًىد عطىة يىسف

