
 

 

 
 

 (2021/2022 اجلامعيعن العام   ثانى )عربى + شعبة اللغة(الفصل الدراسي ال ) ختلفات ( تامتحاناجدول 

                     
  0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان   *                  

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

 

 ملحوظة هامة:
 .الطالب ليس له حق الدخول فى موعد آخر

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                     لية لشئون التعليم والطالب   وكيل الك                        الطالب                          رئيس شئون 

 
 أ.د/ على مجاهد احمد السيد                                 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                                                

                                                                        
    ومـــالي              

   التاريخ   
                                              

 االوىلالفرتة 
 ( 11ـ    9) 

 الفرتة الثانية
 ( 1ـ  11)

 الثالثةالفرتة 

( 3ـ  1)  

 اقتصاد تحليلى ادارة االستثمار   (1محاسبة ضريبية ) (24/5/2022الثالثاء )

 ادارة االنتاج ادارة عامة   مالية عامة (25/5/2022) االربعاء

 دراسات ادارية بلغة انجليزية سات اقتصادية بلغةدرا   (2مبادئ محاسبة ) (26/5/2022) الخميس

 تأمين   (1مبادئ محاسبة تكاليف ) (28/5/2022) السبت
قانون تجارى وسياسات 

 (2مالية )

تطبيقات محاسبية وادارية  (29/5/2022) االحد
 على الحاسب اآللى

تنمية وتخطيط 

 اقتصادى
 دراسات تأمينية واحصائية رياضيات االستثمار 

 ادارة اعمال دولية (30/5/2022) نيناالث

تطبيقات محاسبية 

واحصائية على 

 الحاسب اآللى

 محاسبة شركات االموال حقوق االنسان

 اصول مراجعة ورقابة داخلية

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة 

شئون الطالب   

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



 

 

 
 
 

 2021/2022 اجلامعيعن العام   الفصل الدراسي الثاني )ختلفات( متحاناتاجدول 
 ( 1993الئحة قدمية    )                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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  

 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                              الطالب        رئيس شئون 
 

 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                أ.د/ على مجاهد احمد السيد                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـالتاري            

 

  

 وم   ـــــالي

 
 ( 11ـ  9الفترة االولى )

  

 ( 2ـ  12الفترة الثانية )

 25/5/2022 االربعاء
 (  2)س  2حاسب آلى  (3)س  ادارة الموارد البشرية

 26/5/2022 الخميس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت (3)س ادارة اسواق ومنظمات مالية

 28/5/2022 السبت
 (2)س مبادئ االحصاء (3اقتصاديات التنمية والتخطيط )س

 29/5/2022 االحد
 (3)سمبادئ المراجعة  (3)س 2محاسبة التكاليف 

 30/5/2022 االثنين
 (  2)س  نظرية اقتصادية كلية (1)س ررياضيات االستثما

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة

الطالب شئون  

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      



 

 

          
 

 
 2021/2022 اجلامعيعن العام   الفصل الدراسي الثانى امتحاناتجدول 

 ( 1993الئحة قدمية    )                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          الطالب           رئيس شئون 
 

 أ.د/ على مجاهد احمد السيد                                 أ.د/ شيرين حامد ابو ورده                                                                                

 خـالتاري            
 
  

 وم   ـــــالي

 ( 11ـ  9الفترة الصباحية  )
  

 األعمال شعبه إدارة شعبه محاسبه

 2/6/2022الخميس 
 سياسات واستراتيجيات ادارية مشاكل محاسبية معاصرة

 ــــــــــــــــــــــــ محاسبة ادارية 6/6/2022 االثنين

 نظم معلومات ادارية تكاليف معيارية وموازنات 9/6/2022الخميس 

 دراسات جدوى المشروعات محاسبة منشأت متخصصة 13/6/2022 االثنين

 تسويق دولى تصميم نظم محاسبية 16/6/2022ميس الخ

 )دراسة حاالت( تحليل ادارى بحوث العمليات فى المحاسبة 23/6/2022الخميس 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة

الطالب شئون  

kafrelsheikh university 

faculty of commerce      


