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  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 )  تخلفات من فرقة سابقة  ( 

 
 

 

 

 خــــــــالتاري         

 

 وم ــــــــــــالي

 ىـــــــــــالفرقة األول

 عربي

 (21 – 9فتره صباحي) 

 ةـــــــــالفرقة الثاني

 عربي

 (4 – 2فتره مسائية ) 

 اقتصاد نقود وبنوك (2مبادئ محاسبة )  1122/ 2/ 1االثين

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ

 
 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

) لمرحلة البكالوريوس ( 6102/  6102الجامعي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام 

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

  امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا .تبدا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 

 
 

 

 التاريخ      

  اليوم

 

 ( يــــــــــــعرب)  الفرقة األولى 

 (4-2مسائيـــــــــة ) 

 (2مبادئ محاسبه ) 5/2/1122   الخميس

 السلوك التنظيمي  21/2/1122  الثالثاء

 أصول االقتصاد 1122/ 21/2  الخميس

 إدارة األعمال 21/2/1122   االثنين 

 (2قانون تجارى وسياسات ماليه ) 21/2/1122   األربعاء

 رياضيات األعمال  12/2/1122 االثنين  

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ

 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

  6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 تخلفات من فرقة سابقة( 0991) لائحة 
 التاريخ      

  اليوم

 

 ( يــــــــــــعرب)  الفرقة األولى 

 (4-2مسائيـــــــــة ) 

 __________ 5/2/1122   الخميس

 _________ 21/2/1122  الثالثاء

 _________ 1122/ 21/2  الخميس

 ___________ 21/2/1122   االثنين 

 _________ 21/2/1122   األربعاء

 رياضيات األعمال 12/2/1122 االثنين  

 
 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 عشر ظهرا . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 

 

 

 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( إبراهيم صالح د/ رضا0) أ

 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 ) لمرحلة البكالوريوس( 6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 التاريخ      

  اليوم

 

 ( ـــــــيالفرقة الثانية ) عرب

 (21 – 9فتره صباحيه ) 

 ( ـــــــيالفرقة الثالثة ) عرب

 (4 -2فتره مسائية )

 إحصاء تطبيقي محاسبة شركات األشخاص 1122/ 4/2األربعاء 

   محاسبة حكوميه وقوميه إدارة الموارد البشرية 2/1122/ 9االثنين  

   مشاكل محاسبيه معاصرة اقتصاد نقود وبنوك 22/2/1122األربعاء 

 (1مبادئ محاسبة تكاليف )  ادارة تسويق 25/2/1122األحد   

 دارة موادإ مبادئ احصاء 22/2/1122الثالثاء  

 تمويل وإدارة ماليه مبادئ محاسبة االدارية 11/2/1122األحد   

 تجارة خارجية دراسات محاسبيه بلغه 2/1122/ 14الثالثاء 

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 

 

 

 

 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( صالحد/ رضا إبراهيم 0) أ

 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 تخلفات من فرقة سابقة ( 0991) لائحة 
 التاريخ      

  اليوم

 

 الفرقة الثانية ) عربي + شعبة لغة (

 (21 – 9فتره صباحيه ) 

 الفرقة الثالثة ) عربي + شعبة لغة (

 (4 -2فتره مسائية )

 تطبيقياحصاء  (2)محاسبة شركات 1122/ 4/2األربعاء 

 نظم ضريبية وسياسات مالية نظرية اقتصادية جزئية 2/1122/ 9االثنين  

 ______________ تأمين 22/2/1122األربعاء 

 وقوميه حكوميةمحاسبة  حاسب الى 25/2/1122األحد   

 ________________ ________ 22/2/1122الثالثاء  

 ادارة مشتريات ومخازن _________ 11/2/1122األحد   

 _____________ بلغه ةاقتصاديدراسات  2/1122/ 14الثالثاء 

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

  الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا .تبدا امتحانات 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 
 

 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية

 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 ) لمرحلة البكالوريوس( 6102/  6102امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي جدول 
 التاريخ      

  اليوم

 

      ي ـــــــــــــــــــالفرقة الرابعة عرب

 احيهــــــــــــــتره صبــــــــــــــــفــ
( 9  -21 ) 

 االقتصاد إدارة األعمال محاسبه

 اقتصاد نقدي بحوث التسويق المحاسبة المالية المتقدمة 5/2/1122   الخميس

 تطور الفكر االقتصادي نظريات التنظيم نظم المعلومات المحاسبية 21/2/1122  الثالثاء

 اقتصاد رياضي بحوث العمليات اإلدارية (1محاسبه ضريبية ) 1122/ 21/2  الخميس

 طبيقات اقتصادية على الحاسبت  إدارة الجودة الماليةالتحليل المحاسبي للقوائم  21/2/1122   االثنين 

 اقتصاد قياسي اإلدارة االستراتيجية مراجعة الحسابات 21/2/1122   األربعاء

 اقتصاد اإلنتاج نظم المعلومات اإلدارية نظم التكاليف الفعلية 12/2/1122 االثنين  

 
  اللجنة .على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ 

 . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 

 

 

 

 ةالكليوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ

 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 0991 لائحة قديمة

 التاريخ      

  اليوم

 

 (21 – 9فتره صباحيه ) 

 ادارة االعمال محاسبه 

 واعالن بحوث التسويق تمويل وادارة مالية 5/2/1122الخميس 

 نظريات التنظيم لغة برمجة 21/2/1122الثالثاء 

 ___________ (1محاسبه ضريبية ) 1122/ 21/2الخميس 

 ____________ مشاكل اقتصادية معاصرة 21/2/1122االثنين  

 ____________ مراجعة الحسابات 21/2/1122االربعاء 

 _____________ التكاليف الفعلية محاسبة نظم 12/2/1122االثنين  

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا 

  حتى الساعة الرابعة عصرا .تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا 

  سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقةالفرقة مواد التخلف من . 

 
 

 

 

 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 
 عميد الكلية

 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ
 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 ) لمرحلة البكالوريوس( 6102/  6102الجامعي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام 
 التاريخ      

  اليوم

 

 الفرقة األولى

 شعبة اللغة االنجليزية

 احيهــــــــــــــتره صبــــــــــــــــفــ
( 9  -21 ) 

 (2مبادئ محاسبه ) 5/2/1122   الخميس

 رياضيات األعمال 21/2/1122  الثالثاء

 إدارة األعمال 1122/ 21/2  الخميس

  االقتصادأصول  21/2/1122   االثنين 

 (2قانون تجارى وسياسات ماليه ) 21/2/1122   األربعاء

 السلوك التنظيمي 12/2/1122 االثنين  

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

 الثانية عشر ظهرا . تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 الكليةوكيل  

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 عميد الكلية
 ( د/ رضا إبراهيم صالح0أ) 

 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 ) لمرحلة البكالوريوس( 6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الجامعي 

 التاريخ      

  اليوم

 

 غة (ـــــــــــــشعبة ل  الفرقة الثانية )

 (21 – 9تره صباحيه ) ــــــــــــف

 غة (ـــــــــــــــــــشعبة ل  الفرقة الثالثة )

 (4 -2تره مسائية )ـــــــف

 إحصاء تطبيقي محاسبة شركات األشخاص 1122/ 4/2األربعاء 

 إدارة مواد إدارة الموارد البشرية 2/1122/ 9االثنين  

 تمويل وإدارة ماليه مبادئ احصاء 22/2/1122األربعاء 

 (1مبادئ محاسبة تكاليف )  دراسات محاسبيه بلغه 25/2/1122األحد   

 محاسبة حكوميه وقوميه ادارة تسويق 22/2/1122الثالثاء  

 مشاكل محاسبيه معاصرة مبادئ محاسبة االدارية 11/2/1122األحد   

 تجارة خارجية اقتصاد نقود وبنوك 2/1122/ 14الثالثاء 

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

  من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا .تبدا امتحانات الفترة الصباحية 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 

 

 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظعبد الحافمحمود د/ 1) أ
 عميد الكلية

 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ
 



 

 

 

  جامعة كفرالشيخ  –كلية التجارة 

 شئون التعليم والطالب

 ) لمرحلة البكالوريوس (6102/  6102جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول عن العام الجامعي 
 التاريخ      

  اليوم

 

 ( غةــــــــــــــــــشعبة ل)       الفرقة الرابعة

 (21 – 9فتره صباحيه ) 

 األعمالإدارة 

 إنجليزي

 محاسبة

 إنجليزي

 (1حاسبه ضريبية )م  ستراتيجيهاإلدارة اال 5/2/1122الخميس 

 نظم المعلومات المحاسبية نظريات التنظيم 21/2/1122الثالثاء

 لتحليل المحاسبي للقوائم الماليةا  بحوث التسويق 1122/ 21/2الخميس 

 مراجعة الحسابات نظم المعلومات اإلدارية 21/2/1122االثنين  

 نظم التكاليف الفعلية بحوث العمليات االداريه 21/2/1122األربعاء 

 المحاسبة المالية المتقدمة إدارة الجودة 12/2/1122االثنين  

 . على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية الى السيد مالحظ اللجنة 

  الساعة الثانية عشر ظهرا .تبدا امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى 

 . تبدا امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا 

 سابقه سيعقد امتحنها فى نفس ميعاد امتحان الفرقة الفرقة مواد التخلف من . 

 

 
 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب

 ( محمد ظمحمود عبد الحافد/ 1) أ

 
 الكليةعميد 

 ( د/ رضا إبراهيم صالح0) أ
 


