
 

 

 (2020/2021 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي األول   امتحاناتجدول 

                     
  0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان   *                  

 0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا                                      
 0*  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة                                        

 * امتحانات التخلفات مع نفس الفرقة االصلية االنتظام او االنتساب او من فرق سابقة  

  

 مشئون التعلي                                      
                                

 

                                                                        
    ومـــالي              

   التاريخ   
                                              

 االوىلالفرتة 
 ( 11ـ    9) 

 الفرتة الثانية
 ( 2ـ  12)

 الثالثةالفرتة 

( 5ـ  3)  

 عربى الفرقة  الثالثــة
 انتساب

 الفرقة الثانية
 االجنليزية شعبة اللغة

 عربى وىل الفرقة اال
 انتظام   

 عربى الفرقة  الثالثــة
 انتظام

 محاسبه حكوميه وقوميه (1محاسبه )مبادئ  محاسبه شركات األشخاص محاسبه حكوميه وقوميه 28/2/2021االحد 

 تجارة خارجية أصول االقتصاد مبادئ المحاسبة اإلدارية تجارة خارجية 3/3/2021االربعاء 

 تمويل وإدارة مالية السلوك التنظيمي مبادئ اإلحصاء تمويل وإدارة مالية 7/3/2021االحد 

 كاقتصاد نقود وبنو مشاكل محاسبيه معاصره 10/3/2021االربعاء 
 قانون تجارى وسياسات

 (1ماليه )
 مشاكل محاسبيه معاصره

 (2مبادئ محاسبة تكاليف ) 14/3/2021االحد 
 منها  ساعة بلغه  انجليزية

 (2مبادئ محاسبة تكاليف ) رياضيات األعمال إدارة تسويق

 منها  ساعة بلغه  انجليزية

 إحصاء تطبيقي األعمال إدارة دراسات محاسبيه بلغة إحصاء تطبيقي 17/3/2021االربعاء 

 إدارة مـواد  إدارة الموارد البشرية إدارة مـواد 21/3/2021االحد 

ة كفر الشيخجامع  

لية كلية التجـارة مكتب وكيل الك

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 (السيد ) أ.د/ على مجاهد احمد

 
 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



 

 

 (2020/2021 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي األول   متحاناتاجدول 

 

 ( 2021/ 3/  22 االثنين تخلفات الفرقة الثالثة شعبة اللغة االنجليزية من الفرقة االولى شعبة اللغة االنجليزية يوم) 0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان   *           

 0ممنوع تداول األدوات نهائيا *           
 0تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة  *  على كل طالب تقديم            

 امتحانات التخلفات مع نفس الفرقة االصلية االنتظام او االنتساب او من فرق سابقة*  

 شئون تعليم                         
 

                     
 التاريخ                                  

             
            ومـــالي  

 االوىلالفرتة 
 ( 11ـ    9) 

 
 

 الفرتة الثانية
( 2ـ  12)  

 الفرتة الثالثة
(3 -5 ) 

 الفرقة  الثالثــة
 ة اللغة االجنليزيةشعب

  وىل شعبة اللغةالفرقةاال
 

 عربى الفرقة الثانية

 انتساب

 عربى الفرقة الثانية

 انتـــــــــظام

 محاسبه شركات األشخاص محاسبه شركات األشخاص (1مبادئ محاسبه ) مشاكل محاسبيه معاصره 3/2021/ 2 الثالثاء 

 مبادئ المحاسبة اإلدارية مبادئ المحاسبة اإلدارية قتصادأصول اال محاسبه حكوميه وقوميه 3/2021/  6 السبت 

 مبادئ اإلحصاء مبادئ اإلحصاء السلوك التنظيمي إحصاء تطبيقي 2021/ 3/ 9 الثالثاء 

 اقتصاد نقود وبنوك اقتصاد نقود وبنوك (1قانون تجارى وسياسات ماليه ) إدارة مـواد 13/3/2021 السبت 

 إدارة تسويق إدارة تسويق رياضيات األعمال وإدارة ماليه تمويل 16/3/2021 الثالثاء 

 (2مبادئ محاسبة تكاليف ) 20/3/2021 السبت 

 منها  ساعة بلغه  انجليزية
 دراسات محاسبيه بلغة دراسات محاسبيه بلغة إدارة األعمال

 إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية  تجارة خارجية 23/3/2021الثالثاء 

كفر الشيخجامعة   

لية كلية التجـارة مكتب وكيل الك

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 (السيد ) أ.د/ على مجاهد احمد

 
 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



 

 

 (2020/2021 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي األول   امتحاناتجدول                           

          

 0ون المحمول داخل لجان االمتحان ممنوع منعا باتا دخول التليف  *   
 0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا    

 يق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة  *  على كل طالب تقديم تحق          

 * امتحانات التخلفات مع نفس الفرقة االصلية االنتظام او االنتساب او من فرق سابقة
      شئون تعليم         

      التاريخ                     
 
 

           

 اليوم    

 االوىلالفرتة 
 ( 11ـ    9) 

 

الثانية الفرتة  
(12 -2 ) 

الفرتة  
 املسائيــــة

 (3  -5 ) 

 وىل الفرقة اال رابعة شعبة  اللغة االجنليزية الشعب العربى +  الفرقة الرابعة عربى انتساب
 انتسابعربى  

 

 رابعةالفرقة ال
 ادارة االعمال حماسبة االحصاء االقتصاد ادارة االعمال رابعة انتساب انتظام عربى

 1/3/2021االثنين 

تحليل ال
 المحاسبي

 الماليةللقوائم 

تحليل ال رياضيات إحصائية اقتصاد  نقدي بحوث التسويق
المحاسبي 

 الماليةللقوائم 

مبادئ محاسبه  بحوث التسويق
(1) 

تحليل ال
 سبيالمحا
 الماليةللقوائم 

 4/3/2021الخميس 
محاسبه 
 (2ضريبية )

 اقتصاد رياضي نظريات التنظيم
 تحليل احصائى آلى

 

محاسبه 
 (2ضريبية )

 أصول االقتصاد نظريات التنظيم
محاسبه 
 (2ضريبية )

 8/3/2021االثنين 
 المالية المحاسبة

 المتقدمة
 إدارة الجودة

 اقتصاد اإلنتاج
 

  المالية المحاسبة إحصاء رياضي
 المتقدمة

 السلوك التنظيمي إدارة الجودة
 المالية المحاسبة

 المتقدمة

 11/3/2021الخميس 
مراجعة 
 الحسابات

بحوث العمليات 
 اإلدارية

 اقتصاد قياسي
تحليل االنحدار 

 المتعدد
 مراجعة الحسابات

بحوث العمليات 
 اإلدارية

قانون تجارى 
وسياسات ماليه 

(1) 

 باتمراجعة الحسا

 15/3/2021االثنين 

نظم المعلومات 
 المحاسبية

 
االداره 

 أالستراتيجيه

تطبيقات 
 ىاقتصادية عل
 الحاسب

 
لغة برمجة حاسب 

 الى

نظم المعلومات 
 المحاسبية

االداره 
 أالستراتيجيه

 
 رياضيات األعمال

نظم المعلومات 
 المحاسبية

 18/3/2021 الخميس
نظم التكاليف 

 الفعلية

نظم المعلومات 
 اإلدارية

تطور الفكر 
 االقتصادي

نظم التكاليف  بحوث عمليات
 الفعلية

نظم المعلومات 
 اإلدارية

 إدارة األعمال
نظم التكاليف 

 الفعلية

ر الشيخجامعة كف  

لية كلية التجـارة مكتب وكيل الك

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 (السيد ) أ.د/ على مجاهد احمد

 
 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



 

 

 

 2020/2021 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي األول   امتحاناتجدول 
 ( 1993الئحة قدمية    )                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 0ون المحمول داخل لجان االمتحان دخول التليف ممنوع منعا باتا  *

 0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا               
 *  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة  

 

   رئيس  شئون الطالب                           
 
 

 خـالتاري            
 
  

 وم   ـــــالي

 ( 11ـ  9)  الصباحيةالفترة 
  

 شعبه إدارة األعمال شعبه محاسبه

 1/3/2021االثنين 
 وإعالن بحوث تسويق لغة برمجة

 4/3/2021الخميس 
 نظريات التنظيم  محاسبه ضريبية 

 8/3/2021االثنين 
 ــــــــــــــــــــــــــــ تمويل وإدارة مالية          

 11/3/2021الخميس 
 اإلداريةبحوث العمليات  مراجعة الحسابات

 15/3/2021االثنين 
 ـــــــــــــــــــــــ      مشاكل اقتصادية معاصرة          

 18/3/2021 الخميس
 ـــــــــــــــــــ   التكاليف الفعليةمحاسبة  نظم           

الشيخجامعة كفر   

لية كلية التجـارة مكتب وكيل الك

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 (السيد ) أ.د/ على مجاهد احمد

 
 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



 

 

  شعبة اللغة جدول ختلفات الفرقة الثالثة شعبة اللغة من الفرقة االوىل
 2020/2021 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي األول   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0ون المحمول داخل لجان االمتحان ممنوع منعا باتا دخول التليف  *
 0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا               

 *  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة  
 

     التعليمشئون                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـالتاري            
 وم   ـــــالي

 صباحا ( – 9   )
  

 2021/ 3/ 22االثثين 

 (1مبادئ محاسبه )

 أصول االقتصاد

 السلوك التنظيمي

 (1قانون تجارى وسياسات ماليه )

 رياضيات األعمال

 إدارة األعمال

شيخجامعة كفر ال  

لية كلية التجـارة مكتب وكيل الك

 لشئون التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 (السيد ) أ.د/ على مجاهد احمد

 
 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 


