
  جامعة كفر الشٌخ                                                                                                               

   كلٌة التجارة                 

 والبحوث الدراسات العلٌا           

 

  ادارة المؤسسات الصحٌة( – االدارٌة والتكالٌف  المحاسبة –الموارد البشرٌة ادارة وتنمٌة  -الجودة الشاملةادارة )المهنً الدبلوم دول امتحاناتجـ

  2023 /2022للعام الجامعً  دور ٌناٌر

 
         

 اللجنة.     الى السٌد مالحظ وتقدٌمه  الشخصٌةتحقٌق  بدون لن ٌسمح بدخول االمتحان -2 لن ٌسمح بدخول االمتحان االبعد سداد كامل الرسوم الدراسٌة -1
 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا عدا ٌوم السبت  تبدا االمتحانات من الساعة -3

 مساء  والنصف حتى الخامسة ظهراوالنصف الثانٌة م تبدأ 21/1/2023الموافق 
 لن ٌسمح بدخول االمتحان اال بارتداء الكمامة واتباع التعلٌمات واالجراءات االحترازٌة الالزمة -4

 
 ٌعتمد عمٌد الكلٌة   وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الدراسات العلٌا قسمرئٌس  المختص

 
 

 أ.د/شٌرٌن حامد ابو ورده أ.د/حسٌن مصٌلحى سٌد احمد أ/هشام محمد عباس 

  

 المستوى
 

 
 والتوقٌت الٌوم

 

المستوى االول دبلوم 
 ادارة الجودة الشاملة

المستوى الثانً 
دبلوم ادارة الجودة 

 الشاملة

 ادارة وتنمٌةدبلوم 
بشرٌة الموارد ال

 )المستوي االول (

وتنمٌة  ادارةدبلوم 
 بشرٌة الموارد ال

 ( الثانى)المستوي 

 محاسبةالدبلوم 
  االدارٌة والتكالٌف
 )المستوي االول(

 محاسبةالدبلوم 
  االدارٌة والتكالٌف
 )المستوي الثانً(

دبلوم ادارة 
 المؤسسات الصحٌة 
 )المستوى االول (

دبلوم ادارة 
 المؤسسات الصحٌة 

 ( الثانى)المستوى 

االتجاهات الحدٌثة   اساسٌات االدارة 21/1/2023السبت 
 فً االدارة

نظم محاسبة  االدارة االستراتٌجٌة  اسٌات االدارة اس
 التكالٌف

دراسات متقدمة فً 
 المحاسبة االدارٌة

نظم المعلومات فى  اساسٌات االدارة 
المؤسسات 

 الصحٌة
 مساءا 5.5ظهرا :  2.5

 22/1/2023السبت 
 

مراقبة الجودة 
 والضبط االحصائً

نظم الجودة 
الشاملة وادارة 

 المعلومات

ادارة الموارد  
 البشرٌة

تصمٌم نظم االجور 
 والحوافظ

دراسات متقدمة فً  ادارٌةمحاسبة 
 محاسبة التكالٌف

تخطٌط الخدمات 
 الصحٌة 

ادارة جودة 
 الخدمات الصحٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10

 4/2/2023السبت 
 

ادارة الموارد 
 البشرٌة

 

نظرٌات االدارة 
واسالٌب المراجعة 

 الداخلٌة

نظم معلومات 
 الموارد البشرٌة

تنمٌة الموارد 
 البشرٌة

مالٌةمحاسبة  الموازنات   
 التخطٌطٌة

ادارة المواد فى 
المؤسسات 

 الصحٌة

تسوٌق الخدمات 
 الصحٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10

 7/2/2023الثالثاء 
 

مهارات التواصل 
والقضاٌا القانونٌة 

 واألخالقٌة

التخطٌط 
 االستراتٌجً

قوانٌن 
 وتشرٌعات العمل

االسالٌب الكمٌة فً 
 االدارة

انظمة الرقابة 
 الداخلٌة

التقوٌم المحاسبً 
 للمشروعات

التكالٌف واالدارة 
 المالٌة

دراسة جدوى 
 المشروعات

 صاحبا : ا ظهرا 10

 11/2/2023السبت 
 

اسس الجودة 
 الشاملة

ادارة االزمات 
 والكوارث

تخطٌط الموارد  السلوك التنظٌمً
 البشرٌة

اسالٌب التحلٌل 
 الكمً فً التكالٌف

نظم المعلومات 
 المحاسبٌة

تقٌم االداء 
 واخالقٌات المهنة

ادارة الموارد 
البشرٌة فى 
المؤسسات 

 الصحٌة
 صاحبا : ا ظهرا 10



  جامعة كفر الشٌخ                                                                                                               

   كلٌة التجارة                 

 والبحوث الدراسات العلٌا           
                              

 

  2022/2023للعام الجامعً  ٌناٌردور  ( ادارة اعمالتخصص ) الماجستٌر المهنًطالب الدراسات العلٌا جـــدول امتحانات 

 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 اللجنة.     الى السٌد مالحظ وتقدٌمه  الشخصٌةتحقٌق  بدون لن ٌسمح بدخول االمتحان -2 لن ٌسمح بدخول االمتحان االبعد سداد كامل الرسوم الدراسٌة -1
 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا عدا ٌوم السبت  تبدا االمتحانات من الساعة -3

 مساء  والنصف حتى الخامسة والنصف ظهراالثانٌة م تبدأ 21/1/2023الموافق 
 لن ٌسمح بدخول االمتحان اال بارتداء الكمامة واتباع التعلٌمات واالجراءات االحترازٌة الالزمة -4

 
 ٌعتمد عمٌد الكلٌة     للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة  رئٌس قسم الدراسات العلٌا المختص

 
 

 أ.د/شٌرٌن حامد ابو ورده أ.د/حسٌن مصٌلحى سٌد احمد أ/هشام محمد عباس 

 
 
 

                        

 المستوى         
 
 

 والتوقٌت الٌوم

 
 

المستوي 
 التكمٌلً

 المستوي االول
 

 المستوي الثانً
 

 وي الثالثتالمس
 

 المستوي الرابع
 

 رعاٌة صحٌة ادارة االعمال اداره االعمال ادارة االعمال اداره االعمــال

  التطوٌر والتغٌر التنظٌمً  ادارة الموارد البشرٌة السلوك التنظٌمً اساسٌات االدارة 21/1/2023السبت 
  ادارة الجودة

ادارة جودة الخدمات 
 مساءا 5.5ظهرا :  2.5  الصحٌة

 22/1/2023السبت 
 

اساسٌات 
 المحاسبة

دراسات متقدمة فً 
 التموٌل واالستثمار

نظم تكنولوجٌا  

 المعلومات اإلدارٌة

   اإلدارٌة واالحصاءبحوث العملٌات 

 صاحبا : ا ظهرا 10

 4/2/2023السبت 
 

اساسٌات 
 االقتصاد

القٌادة ومهارت  رٌادة االعمال القٌادة ومهارات االتصال  ادارة االعمال الدولٌة ادارة التسوٌق
 التواصل

 صاحبا : ا ظهرا 10

 7/2/2023الثالثاء 
 

ادارة المشروعات  _________
 الصغٌرة

 )مقرر تكمٌلً (

دراسة جدوى 

 المشروعات

 )مقرر تكمٌلً (

 نظرٌة التنظٌم 
 )مقرر تكمٌلً (

_______________ _____________
__ 

 صاحبا : ا ظهرا 10

 11/2/2023السبت 
 

اساسٌات 
 االحصاء

ادارة االنتاج 
 والعملٌات

مناهج البحث العلمً فً 

 العلوم االدارٌة

   االدارة االستراتٌجٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10



  جامعة كفر الشٌخ                                                                                                               

   كلٌة التجارة                 

 والبحوث الدراسات العلٌا           
 

  2022/2023للعام الجامعً  ٌناٌر دور انجلٌزى( ادارة اعمالتخصص ) الماجستٌر المهنًطالب الدراسات العلٌا امتحانات  جدول                             

 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 اللجنة.     الى السٌد مالحظ وتقدٌمه  الشخصٌةتحقٌق  بدون لن ٌسمح بدخول االمتحان -2 لن ٌسمح بدخول االمتحان االبعد سداد كامل الرسوم الدراسٌة -1
 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا عدا ٌوم السبت  تبدا االمتحانات من الساعة -3

 مساء  والنصف حتى الخامسة والنصف ظهراالثانٌة م تبدأ 21/1/2023الموافق 
 واالجراءات االحترازٌة الالزمةلن ٌسمح بدخول االمتحان اال بارتداء الكمامة واتباع التعلٌمات  -4

 
 ٌعتمد عمٌد الكلٌة    وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث رئٌس قسم الدراسات العلٌا المختص

 
 

 أ.د/شٌرٌن حامد ابو ورده أ.د/حسٌن مصٌلحى سٌد احمد أ/هشام محمد عباس 
 

 

 

 

 

 المستوى         
 

 والتوقٌت الٌوم

 المستوي االول
 

 المستوي الثانً
 

 المستوي الثالث
 

 المستوي الرابع
 

 ادارة االعمال اداره االعمال ادارة االعمال اداره االعمــال

 ادارة الجودة  التطوٌر والتغٌر التنظٌمً  ادارة الموارد البشرٌة السلوك التنظٌمً 21/1/2023السبت 
 مساءا 5.5ظهرا :  2.5 

 22/1/2023السبت 
 

دراسات متقدمة فً التموٌل 
 واالستثمار

  بحوث العملٌات اإلدارٌة واالحصاء نظم تكنولوجٌا  المعلومات اإلدارٌة
 

 صاحبا : ا ظهرا 10

 ادة االعمالٌر القٌادة ومهارات االتصال  الدولٌةادارة االعمال  ادارة التسوٌق 4/2/2023السبت 
 

 صاحبا : ا ظهرا 10

 7/2/2023الثالثاء 
 

 ادارة المشروعات الصغٌرة
 )مقرر تكمٌلً (

 دراسة جدوى المشروعات

 )مقرر تكمٌلً (

 نظرٌة التنظٌم 
 )مقرر تكمٌلً (

 

 صاحبا : ا ظهرا 10

 11/2/2023السبت 
 

مناهج البحث العلمً فً العلوم  والعملٌاتادارة االنتاج 

 االدارٌة

  االدارة االستراتٌجٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10



  جامعة كفر الشٌخ                                                                                                               

   كلٌة التجارة                 

 والبحوث الدراسات العلٌا           

 2022/2023للعام الجامعً  دور ٌناٌر (وإنجلٌزي عربً محاسبةتخصص ) الماجستٌر المهنًطالب الدراسات العلٌا دول امتحانات ج

 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 اللجنة.     الى السٌد مالحظ وتقدٌمه  الشخصٌةتحقٌق  بدون لن ٌسمح بدخول االمتحان -2 لن ٌسمح بدخول االمتحان االبعد سداد كامل الرسوم الدراسٌة -1
 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا عدا ٌوم السبت  تبدا االمتحانات من الساعة -3

 مساء  والنصف حتى الخامسة والنصف ظهراالثانٌة م تبدأ 21/1/2023الموافق 
 لن ٌسمح بدخول االمتحان اال بارتداء الكمامة واتباع التعلٌمات واالجراءات االحترازٌة الالزمة -4

 
 ٌعتمد عمٌد الكلٌة     للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة  رئٌس قسم الدراسات العلٌا المختص

 
 

 أ.د/شٌرٌن حامد ابو ورده أ.د/حسٌن مصٌلحى سٌد احمد أ/هشام محمد عباس 

 

 

 

 

 التارٌخ          
 
 

 والتوقٌت الٌوم

 المستوي االول
 

 
 المستوي الثالث

 
 

 المستوي الرابع
 
 

 
 المستوى الثالث محاسبة انجلٌزى

 محاسبة انجلٌزى محاسبة )عربى( محاسبة )عربى( محاسبة )عربى(

دراسات فى المحاسبة  مشكالت محاسبٌة فى تموٌل الشركات 21/1/2023السبت 
الحكومٌة والمنظمات غٌر 

 الهادفة لتحقٌق الربح

 
 التقوٌم المحاسبً للمشروعات

دراسات فى المحاسبة الحكومٌة والمنظمات 
 غٌر الهادفة لتحقٌق الربح

 مساءا 5.5ظهرا :  2.5

 22/1/2023السبت 
 

 تحلٌل القوائم المالٌة  تحلٌل القوائم المالٌة نظم المعلومات المحاسبٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10

المحاسبة عن االندماج  بحوث ودراسات محاسبٌة دراسات متقدمة فً المحاسبة المالٌة 4/2/2023السبت 

 واالستحواذ

 بحوث ودراسات محاسبٌة
 صاحبا : ا ظهرا 10

 7/2/2023الثالثاء 
 

 نظم التكالٌف الفعلٌة
 )مقرر تكمٌلً( 

 محاسبة دولٌة 
 )مقرر تكمٌلً(  

 محاسبة دولٌة  
 )مقرر تكمٌلً(         

 صاحبا : ا ظهرا 10

دراسات متقدمة فى محاسبة  دراسات متقدمة فى التكالٌف 11/2/2023السبت 
 المنشآت المالٌة

دراسات متقدمة فى محاسبة المنشآت  
 المالٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10



  جامعة كفر الشٌخ                                                                                                               

   كلٌة التجارة                 

 والبحوث الدراسات العلٌا           

  2022/2023للعام الجامعً  دور ٌناٌر ( ادارة اعمالتخصص )ة المهنٌ طالب الدراسات العلٌا الدكتوراهـــدول امتحانات ج

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 اللجنة.     الى السٌد مالحظ وتقدٌمه  الشخصٌةتحقٌق  بدون لن ٌسمح بدخول االمتحان -2 لن ٌسمح بدخول االمتحان االبعد سداد كامل الرسوم الدراسٌة -1
 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا عدا ٌوم السبت  االمتحانات من الساعةتبدا  -3

 مساء  والنصف حتى الخامسة والنصف ظهراالثانٌة م تبدأ 21/1/2023الموافق 
 لن ٌسمح بدخول االمتحان اال بارتداء الكمامة واتباع التعلٌمات واالجراءات االحترازٌة الالزمة -4

 
 ٌعتمد عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث العلٌارئٌس قسم الدراسات  المختص

 
 

 أ.د/شٌرٌن حامد ابو ورده أ.د/حسٌن مصٌلحى سٌد احمد أ/هشام محمد عباس 
 

 

 

 

 

 التارٌخ          
 
 

 والتوقٌت الٌوم

 المستوي االول
 

 المستوي الثانً
 

 وي الثالثتالمس
 

 

 المستوى الرابع

 ادارة االعمال ادارة االعمال  ادارة االعمال اداره االعمــال

دراسات متقدمة فً العلوم  21/1/2023السبت 
 السلوكٌة 

المشاكل التطبٌقٌة فً  االدارة االلكترونٌة  
 البحوث االدارٌة 

دراسات متقدمة فى 
 مساءا 5.5ظهرا :  2.5 المفاوضات االستراتٌجٌة

 22/1/2023السبت 
 

دراسات متقدمة فً القٌادة  مناهج وطرق البحث العلمً دراسات متقدمة فً التنظٌم 
 ومهارات االتصال 

الرٌادة وادارة المشروعات 
 الصغٌرة

 صاحبا : ا ظهرا 10

 4/2/2023السبت 
 

دراسات متقدمة فى نظم  ادارة الجودة الشاملة دراسات متقدمة فً التموٌل  التسوٌق المتقدمادارة 
 المعلومات االدارٌة

 صاحبا : ا ظهرا 10

دراسات متقدمة فً الموارد  ادارة العملٌات وسالسل االمداد 11/2/2023السبت 

 البشرٌة

االدارة االستراتٌجٌة على 
 المستوى العالمً 

 المعرفة واالبتكارادارة 

 صاحبا : ا ظهرا 10


