
 ) لمرحلة البكالوريوس( 2022/ 2021عن العام الجامعي  الثانيجدول امتحانات الفصل الدراسي 

  

                                                                                                                                                       0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا                      0*  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة       0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان *    
        0*  تبدأ امتحانات الفترة الصباحية من الساعة العاشر صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا        

  0تبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا   *    

 0*  مواد التخلف من فرق سابقه سيعقد امتحانها قبل ميعاد امتحان الفرقة 
  

 شئون التعليم                       
                                

 

 التاريخ      

 اليوم 

)شعبة لغة (  الفرقة األولى  

 (12-10)الفترة الصباحية 

 الفرقة الثانية )  شعبة لغة (

 (12-10الفترة الصباحية )

 الفرقة الثالثة )  شعبة لغة (   

 (3 -1فــتره مسائية )     

 (3-1الفترة المسائية )                    الفرقة الرابعة شعبة لغة

 االدارة المحاسبة

 اعالن وعالقات عامه       محاسبة منشات متخصصة (1محاسبة ضريبية ) ادارة االنتاج (2مبادئ محاسبة ) 31/5/2022 الثالثاء

 ادارة مشروعات صغيره   محاسبة دولية ادارة اعمال دولية إحصائية  وتامنية بلغة  تطبيقات دراسات اقتصادية بلغة 6/2022/ 4 السبت

 ادارة اسواق وموسسات  مالية ادارة اسواق وموسسات مالية اصول مراجعة ورقابه داخلية مالية عامة رياضيات االستثمار 7/6/2022الثالثاء

تطبيقات محاسبية وإدارية على  ادارة عامه 11/6/2022 السبت

 الحاسب
 دراسة جدوى المشروعات بحوث العمليات في المحاسبة إدارة استثمار

 تسويق دولى تكاليف معيارية وموازنات تنمية وتخطيط محاسبة شركات االموال (1محاسبة تكاليف ) 14/6/2022الثالثاء

تطبيقات محاسبية واحصائية  دراسات ادارية بلغة تامينمبادى  18/6/2022السبت

 على الحاسب

 محاسبة ادارية متقدمة     محاسبة ادارية متقدمة

 مشاكل اقتصادية معاصرة مشاكل اقتصادية معاصرة اقتصاد تحليلى قانون تجارى وسياسات مالية حقوق انسان 21/6/2022الثالثاء 

 جامعة كفر الشيخ

وكيل مكتبكلية التجـارة   

لشئون الطالب والتعليم الكلية  

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 وكيل الكلية

 والطالبلشئون التعليم 

 ) أ.د/ على مجاهد احمد السيد(

 

 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



 ) لمرحلة البكالوريوس( 2022/ 2021الثاني عن العام الجامعي  جدول امتحانات الفصل الدراسي

  

 التاريخ              

 اليوم

 الفرقة األولى عربى
 الفترة الصباحية

(10-12)  

 الفرقة الرابعة عربي

 (3-1الفترة المسائية )

 االحصاء     االقتصاد اإلدارة المحاسبة

 اقتصاد قياسى      تخطيط اقليمى تسويق دولى منشات متخصصةمحاسبة  (2مبادئ محاسبة ) 2/6/2022 الخميس

 احصاء رياضى دراسة جدوى وتقيم المشروعات اعالن وعالقات عامه المحاسبة فيبحوث العمليات  بلغة دراسات اقتصادية 6/6/2022االثنين 

 9/6/2022الخميس 
 االستثمارتمويل  رياضيات 

 

 احصاء سكانى إدارة أسواق وموسسات مالية أسواق وموسسات ماليةإدارة  إدارة أسواق وموسسات مالية  

 تصميم وتحليل وتجارب تكتالت ومنظمات اقتصادية دولية دراسة جدوى المشروعات   محاسبة دولية إدارة عامه 13/6/2022االثنين 

 مشاكل اقتصادية معاصرة مشاكل اقتصادية معاصرة مشاكل اقتصادية معاصرة مشاكل اقتصادية معاصرة (1محاسبة تكاليف ) 2022/ 6/ 16الخميس 

 2لغة برمجة حاسب الى  محاسبة ادارية متقدمة محاسبة ادارية متقدمة محاسبة ادارية متقدمة تامينمبادى  2022/ 6/ 20 االثنين

 نظرية العينات اقتصاديةتطور اقتصادى وموارد  ادارة مشروعات صغيره تكاليف معيارية وموازنات حقوق انسان 23/6/2022الخميس 

                                                                                                                                                       0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا                      0*  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة       0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان *    
        0*  تبدأ امتحانات الفترة الصباحية من الساعة العاشر صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا        

  0تبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا   *    

 0*  مواد التخلف من فرق سابقه سيعقد امتحانها قبل ميعاد امتحان الفرقة 
  

 شئون التعليم                       
                                

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة 

التعليم والطالب لشئون مكتب وكيل الكلية  

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 وكيل الكلية

 والطالبلشئون التعليم 

 ) أ.د/ على مجاهد احمد السيد(

 

 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 



                              

 ) لمرحلة البكالوريوس( 2022/ 2021جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن العام الجامعي               

 التاريخ                                       

 اليوم

 الفرقة الثانية عربى

 (12-10الفترة الصباحية ) 

 الفرقة الثالثة عربى

 (3-1الفترة المسائية )

 1/6/2022االربعاء 
 ادارة استثمار تطبيقات محاسبية وإدارية على الحاسب

 5/6/2022االحد   
 اصول مراجعة ورقابه داخلية تأمينيه واحصائية بلغة تتطبيقا

 8/6/2022االربعاء 
 تنمية وتخطيط مالية عامة

 ادارة اعمال دولية ادارة االنتاج 12/6/2022االحد 

 تطبيقات محاسبية واحصائية على الحاسب االموالمحاسبة شركات  6/2021/ 15 االربعاء

 اقتصاد تحليلى دراسات ادارية بلغة 19/6/2022االحد 

 (1محاسبة ضريبية ) قانون تجارى وسياسات مالية 2022/ 6/ 22االربعاء 

                                                                                                                                                       0*  ممنوع تداول األدوات نهائيا                      0*  على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة       0ممنوع منعا باتا دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحان *        
        0*  تبدأ امتحانات الفترة الصباحية من الساعة العاشر صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا               

  0*  تبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا           

 0قبل ميعاد امتحان الفرقة *  مواد التخلف من فرق سابقه سيعقد امتحانها     
  

 شئون التعليم                            
                                

 
     

 جامعة كفر الشيخ

 كلية التجـارة 

 مكتب وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب

kafrelsheikh university 

faculty of commerce 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 ) أ.د/ على مجاهد احمد السيد(

 

 

 عميد الكلية    

 ورئيس عام االمتحانات

 (شيرين حامد ابووردة ) أ.د/ 

 

 


