
 جامعه كفر الشيخ     

 الدراسات العليا–كليه التجارة 

 2020/2021  الجامعيجدول امتحان دكتوراه  مهنيه  تخصص اداره االعمال دور مايو للعام  

 عميد الكليه                                              المختص                                                                      وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث              
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 التخصص       

 
 
 
 

 التاريخ

 ادارة اعمال  
 (1-10من الساعة )

 ادارة اعمال 
 (1-10من الساعة )

 
 مستوى اول 

 
 مستوى ثانى

 مستوى رابع  

 اداره االعمال  تسويق 

 الثالثاء
29/6/2021 

 

دراسات متقدمة فى نظم   دراسات متقدمة فى التمويل ادارة التسويق  المتقدم 
 المعلومات 

 ادارة المفاوضات  

 السبت
3/7/2021 

 ريادة االعمال   التسويق االليكترونى   االداره االليكترونيه دراسات متقدمة فى التنظيم 

 الثالثاء
6/7/2021 

ادارة العمليات وسالسل 
 االمداد 

دراسات متقدمه فى اداره 
 الموارد البشريه

االستراتيجيات التسويقية 
 المعاصرة  

 اداره المعرفه واالبتكار 

 السبت 
10/7/2021 

دراسة متقدمة فى العلوم 
 السلوكية 

 نظم المعلومات   الدوليه اداره االعمال  مناهج وطرق البحث العلمى



   كفر الشيخجامعه  

 الدراسات العليا  –  التجارةكليه  

 2020/2021  الجامعيدور مايو للعام   (  اداره االعمال  )  تخصص  مهنيجدول امتحان ماجستير  

 التخصص       
 

 
 

 التاريخ       

 
 

مستوى 
 تكميلى

  الولىلفرقة اا
 (1-10من الساعة )

 الثانية الفرقة
 (1-10من الساعة )

 مستوى اول 
 عربى 

 مستوى اول 
 انجليزى 

 مستوى رابع  مستوى ثالث مستوى ثالث مستوى ثانى 

 
 بدون تخصصات 

تخصص )اداره 
 االعمال ( 

تخصص )موارد 
 بشرية  ( 

تخصص 
)اداره 

 االعمال ( 

تخصص 
)موارد 

 بشرية (  

 تخصص
 )ادارة مصارف (   

 الثالثاء
29/6/2021 

 

اساسيات 
 اداره 

  Marketing اداره التسويق
management  

مناهج بحث 
علمي فى العلوم 

 االداريه

اداره 
 االستراتيجية 

اداره 
 االستراتيجية 

رياده  
 االعمال 

سلوك 
 متقدم 

 مؤسسات مالية 

 السبت
3/7/2021 

اساسيات 
 احصاء 

اداره االنتاج 
 والعمليات 

Production 
and 

operations 
Mangement   

اداره موارد 
 بشريه

التطوير والتغير 
 التنظيمي 

دراسة متقدمة 
فى السلوك 
 التنظيمى 

التدريب  اداره الجودة 
ومهارات 
 التواصل 

 صناديق االستثمار

 الثالثاء
6/7/2021 

اساسيات 
 االقتصاد 

التمويل 
 واالستثمار 

Advanced 
studies in 

investment 
&finance 

اداره االعمال 
 الدوليه 

بحوث العمليات 
 واالحصاء

بحوث العمليات 
 واالحصاء

 

 السبت 
10/7/2021 

اساسيات 
 محاسبه 

Orgnizatione سلوك تنظيمي 
l behavior 

نظم تكنولوجيا 
المعلومات   

 اإلدارية 

القيادة ومهارات 
 االتصال 

التدريب وتنمية 
 المهارات 

 

 الثالثاء
13/7/2021 

اداره مشروعات  
 صغيره

 )مقرر تكميلى ( 

 دراسة جدوى 
 )مقرر تكميلى (

 نظريه التظيم  
 )مقرر تكميلى (
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  كفر الشيخجامعه     

 الدراسات العليا– التجارةكليه 

 2020/2021مايو للعام الجامعي  دور  تخصص محاسبه    مهنيجدول امتحان ماجستير  

 التخصص       
 

 
 

 التاريخ 

 (1-10من الساعه ) (1-10الساعة ) من

 المستوى الرابع  المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى االول 

 الثالثاء
29/6/2021 

 

 التقويم المحاسبي للمشروعات   دراسات متقدمة فى المحاسبة الضريبية  دراسات متقدمه في المحاسبة المالية

 السبت
3/7/2021 

 المحاسبة فى االندماج واالستحواذ  دراسات متقدمة فى المحاسبة االداريه   المحاسبيةنظم المعلومات 

 الثالثاء
6/7/2021 

   دراسات متقدمة في المراجعة   مشكالت محاسبية في تمويل الشركات

 السبت 
10/7/2021 

المحاسبة والمراجعة في األنظمة  دراسات متقدمه في التكاليف
 اإللكترونية 

 

 الثالثاء
13/7/2021 

 ) اساسيات المحاسبة (
 مقرر تكميلي

 )بحوث العمليات فى المحاسبة (
 مقرر تكميلي 

 )محاسبه دوليه(
 مقرر تكميلي
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 جامعه كفرالشيخ 

 الدراسات العليا–كليه التجاره 

 2020/2021مايو للعام الجامعي  دور  مهنيه )جوده شامله (   دبلومه  جدول امتحان  

 التخصص       
 

 التاريخ 

 االول  لفرقةا
 (1-10من الساعه )

 الثانى لفرقةا
 (1-10من الساعه )

 الثالثاء
29/6/2021 

 

 االتجاهات الحديثه فى االداره  اساسيات االداره 

 السبت
3/7/2021 

 نظم الجوده الشامله واداره العمليات  اداره موارد بشريه 

 الثالثاء
6/7/2021 

 اداره االزمات والكوارث  مهارات التواصل والقضايا االخالقيه 

 السبت 
10/7/2021 

 التخطيط االستراتيجى  اسس الجودة الشاملة 

 الثالثاء
13/7/2021 

 نظريات االداره واساليب المراجعه الداخليه  مراقبه الجوده والضبط االحصائى 
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 جامعه كفرالشيخ 

 الدراسات العليا–كليه التجاره 

 2020/2021مايو للعام الجامعي  دور  (    الموارد البشريةجدول امتحان دبلومه  مهنيه )

 التخصص       
 

 التاريخ 

 مستوى اول 
 (1-10من الساعه )

 الثانى المستوى 
 (1-10من الساعه )

 الثالثاء
29/6/2021 

 

 تخطيط الموارد البشرية  اساسيات االداره 

 السبت
3/7/2021 

 االدارة االستراتيجية  اداره موارد بشريه 

 الثالثاء
6/7/2021 

 تنمية الموارد البشرية  قوانين وتشريعات العمل 

 السبت 
10/7/2021 

 االساليب الكمية فى االدارة  نظم المعلومات والموارد البشرية 

 الثالثاء
13/7/2021 

 تصميم نظم االجور والحوافز  سلوك تنظيمى 
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  كفر الشيخجامعه 

 الدراسات العليا– التجارةكليه 

 2020/2021مايو للعام الجامعي  دور  (   محاسبه  مهنيه )  دبلومجدول امتحان  

 التخصص       
 

 التاريخ 

 المستوى االول 
 (1-10) الساعةمن 

 الثالثاء
29/6/2021 

 

 محاسبه ماليه 

 السبت
3/7/2021 

 نظم محاسبه  تكاليف 

 الثالثاء
6/7/2021 

 محاسبه اداريه 

 السبت 
10/7/2021 

 اساليب التحليل الكمي فى التكاليف 

 الثالثاء
13/7/2021 

 انظمه الرقابة الداخلية 
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 جامعه كفر الشيخ   

 الدراسات العليا–كليه التجارة 

 2020/2021  الجامعىدور مايو للعام   اداره مستشفيات (  –محاسبه   -لومات اكاديمي  تخصص  ) اداره االعمال  ديجدول امتحان  

 التخصص       
 

 
 

 التاريخ 

 الولى لفرقةا
 (1-10من الساعه )

 الثانيه لفرقةا
 (1-10من الساعه )

 اداره مستشفيات   اداره االعمال   محاسبه اداره مستشفيات   اداره االعمال   محاسبه 

 الثالثاء
29/6/2021 

 

الشراء والتخزين فى  اداره التسويق  محاسبه التكاليف 
 المستشفيات 

 اداره المستشفيات  بحوث العمليات االداريه  محاسبه اداريه 

 السبت
3/7/2021 

نظم المعلومات  محاسبه ضريبيه 
 االداريه 

 تسويق الخدمات  اداره الموارد البشريه  مراجعه الحسابات  محاسبه المستشفيات 

 الثالثاء
6/7/2021 

مبادى االداره  اداره االنتاج  الداخليه انظمه الرقابه 
 والسلوكيات 

مشاكل معاصرة فى 
 المراجعة 

 نظم المعلومات ادارية  دراسه جدوى المشروعات 

 السبت 
10/7/2021 

محاسبه المنشاءت 
 المتخصصه 

 والتغذيه االداره الصحيه  اداره المشتريات والمخازن  تصميم نظم محاسبيه  تخطيط صحى  السلوك التنظيمى 

 الثالثاء
13/7/2021 

دراسه الجدوى  اداره ماليه  محاسبه ماليه
 االقتصاديه 

استراتيجيات وسياسات  مشاكل محاسبيه معاصره 
 اداريه 

 االساليب الكميه 

 عميد الكليه                                              المختص                                                                      وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث              

 ا.د /شيرين حامد ابوورده                                                  ا.د/حسين مصيلحى سيد احمد                                                                                     

 



 جامعه كفر الشيخ     

 الدراسات العليا–كليه التجارة 

 2020/2021  الجامعىدور مايو للعام   ( اقتصاد    -  محاسبه –جدول امتحان تمهيدى ماجستير  اكاديمي  تخصص  ) اداره االعمال  

       
 التخصص

 
 التاريخ 

 الولى لفرقةا
 (1-10من الساعه )
 

 الثانية لفرقةا
 (1-10من الساعه )

 اداره االعمال   محاسبه 
 

   اقتصاد 
 محاسبه 

 اقتصاد اداره االعمال  

 الثالثاء
29/6/2021 

 

دراسه فى منهجيه  النظرية االقتصادية 
 البحوث

دراسات فى منهجية البحوث 
 االقتصادية 

 لغة برمجة الحاسب االلى  اسواق ماليه  محاسبه التكاليف 

 السبت
3/7/2021 

نظم المعلومات 
 المحاسبية 

التنمية االقتصادية والتخطيط  بحوث تسويق  تصميم نظم المحاسبية  النظرية االقتصادية  نظريه التنظيم 
 االقتصادى 

 الثالثاء
6/7/2021 

 اقتصاد رياضى وقياسى  نظم معلومات اداريه  محاسبه ماليه  اقتصاديات العمل  اداره العمليات  نظريه التمويل 

 السبت 
10/7/2021 

اساليب الحليل الكمى فى 
 المحاسبة 

اساليب التحليل الكمى فى  اداره ماليه  
 االقتصاد 

اساليب تحليل كمى فى  المحاسبة الضريبيه 
 االداره 

 اقتصاد دولى 

 الثالثاء
13/7/2021 

اداره الموارد   مناهج البحث العلمى 
 البشريه 

 اقتصاديات الرفاهية  بحوث عمليات اداريه  المحاسبة االداريه  احصاء رياضى 

 السبت 
17/7/2021 

النظم االقتصادية وتاريخ  اداره التسويق نظريه المحاسبة 
 الفكر االقتصادى 

اصول مراجعه 
 الحسابات 

سياسات واستراتيجيات 
 اداريه 

 نظرية نقدية 
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  كفر الشيخجامعه 

 الدراسات العليا– التجارةكليه 

 2020/2021   الجامعيدور مايو للعام   اداره االعمال (  –تخصص  )محاسبه   اكاديمى  دكتوراه  جدول امتحان  

 التخصص       
 

 التاريخ 

 محاسبه  
 (1-10) الساعةمن 

 اداره االعمال  
 (1-10) الساعةمن 

 الثالثاء
29/6/2021 

 

 نظريه التنظيم  مشاكل معاصره  في المحاسبة المالية 

 السبت
3/7/2021 

 االستراتيجيات التسويقية  مشاكل معاصره فى التكاليف والمحاسبة اإلدارية 

 الثالثاء
6/7/2021 

 نظريه التمويل  اساليب التحليل الكمي فى المحاسبة 

 السبت 
10/7/2021 

 مناهج البحث فى العلوم اإلدارية  منهجيه البحوث فى الدراسات المحاسبية 

 الثالثاء
13/7/2021 

 سياسات ومشكالت االفراد  مشاكل معاصره في المراجعة وانظمه المراقبة الداخلية 
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