
 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102للعام الجامعي 9102المفتوح دورة فبراير  جدول امتحانات وحدة التعليم
 )نظام التعليم االلكتروني المبرمج بالتعاون مع جامعة عين شمس(

  
 اليوم

 
 التاريخ

 المستوي الثالث  المستوي الثاني  المستوي االول 
 المستوي االول الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 

 المستوي االول الفصل الدراسي الثاني 

 ظهرا 09-01الميعاد من 

 المستوي الثاني الفصل الدراسي االول

 مساءا 3-0الميعاد من 

 المستوي الثالث الفصل الدراسي االول

 مساءا 3-0الميعاد من 

 مبادئ النظم المحاسبية    9/9/9102 السبت

  أصول التكاليف السلوكيةمدخل العلوم  الرياضة البحتة 3/9/9102 األحد

 محاسبة خاصة    4/9/9102 االثنين

  تطور الفكر االلتصادي الطرق المحاسبية والتمارير المالية أصول المحاسبة ونظم المعلومات 5/9/9102 الثالثاء

 التحليل االلتصادي الكلي    6/9/9102 األربعاء

  (0المحاسبة المتوسطة ) ممدمة في رياضيات االستثمار والتمويل (0التجارية )لغة انجليزية في المجاالت  7/9/9102 الخميس

 السلون التنظيمي    2/9/9102 السبت

  أساسيات الطرق اإلحصائية النظم االلتصادية الممارنة مبادئ العلوم االلتصادية 01/9/9102 األحد

 محاسبة في لطاع الفنادق والمستشفيات    00/9/9102 االثنين

  إدارة التسويك ممدمة في الحاسبات االلكترونية ممدمة في علم اإلدارة 09/9/9102 الثالثاء

 محاسبة في لطاع السياحة    03/9/9102 األربعاء

  إدارة العمليات واإلنتاج (9لغة انجليزية في المجاالت التجارية ) مبادئ المانون والتشريعات المانونية 04/9/9102 الخميس

 محاسبة سلوكية    06/9/9102 السبت

     07/9/9102 األحد

 محاسبة دولية    02/9/9102 االثنين

 عميد الكلية     يعتمد,,,,                     اعداد الجدول                                             المنسك االكاديمي لوحدة التعليم المفتوح                                                

 د/ ياسر عبد هللا                                                                        أ.د/ عالء دمحم البتانوني                                                                                         

 من الساعة العاشرة حتي الساعة الثانية عشر ظهرا   0/9&0/0ميعاد االمتحان 

 من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا   3/0&9/0ميعاد االمتحان 
 ورــــهــنــدم



 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102الجامعيللعام  9102جدول امتحانات وحدة التعليم المفتوح دورة فبراير 
 

  
 اليوم

 
 التاريخ

 المستوي الرابع

 المستوي الرابع الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 

 المستوي الرابع الفصل الدراسي الثاني

 مساءا 3-0الميعاد من 

 إدارة موارد بشرية  9/9/9102 السبت

  رلابة ومراجعة 3/9/9102 األحد

 تنمية التصادية وتخطيط  4/9/9102 االثنين

  بحوث العمليات في اإلدارة والمحاسبة 5/9/9102 الثالثاء

 نظم محاسبية متخصصة  6/9/9102 األربعاء

  ادارة منشات متخصصة 7/9/9102 الخميس

 استثمار وتمويل وتحليل أوراق مالية  2/9/9102 السبت

  سياسات األعمال 01/9/9102 األحد

 مراجعة الحسابات  00/9/9102 االثنين

  محاسبة مالية متمدمة 09/9/9102 الثالثاء

 محاسبة إدارية متمدمة  03/9/9102 األربعاء

  نظم معلومات واتخاذ لرار 04/9/9102 الخميس

 المفتوح                                              يعتمد,,,,          عميد الكليةاعداد الجدول                                             المنسك االكاديمي لوحدة التعليم                   

 أ.د/ عالء دمحم البتانوني     د/ ياسر عبد هللا                                                                                                                                                            

 

 

 

 ورــــهــنــدم
 العاشرة حتي الساعة الثانية عشر ظهرا  من الساعة  4/0ميعاد االمتحان 

 من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا   4/9ميعاد االمتحان 



 

 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102للعام الجامعي 9102جدول امتحانات وحدة التعليم المفتوح دورة فبراير 
 )مواد التخلفات للمستويات المغلمة (

  
 اليوم

 
 التاريخ

 المستوي الثالث المستوي الثاني المستوي االول

 الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 

 الثانيالفصل الدراسي 

 مساءا 3-0الميعاد من 

 الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 
 الفصل الدراسي الثاني

 مساءا 3-0الميعاد من 

 الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 
 الفصل الدراسي الثاني

 مساءا 3-0الميعاد من 

 نظم اتصال  المحاسبة في المجال االداري استثمار وتمويل تسويك سلون تنظيمي  ممدمة في المال واالعمال 3/9/9102 األحد

ممدمة في نظم المعلومات  5/9/9102 الثالثاء
 المحاسبية

نظم معلومات ادارية  التصاديات دولية ممدمة في محاسبة الشركات  المياس والتحليل المحاسبي ادارة منظمات حكومية
 ومحاسبية

 محاسبة ادارية ادارة العمليات التصاديات النمود والمصارف التحليل االلتصادي الموائم والتمارير المحاسبية الجزئيمبادئ االلتصاد  7/9/9102 الخميس

دراسات تجارية باللغة  01/9/9102 األحد
 (0االنجليزية)

 مشروعات صغيرة تحليل اوراق مالية مبادئ اإلحصاء المالية العامة مبادئ االلتصاد الكلي

دراسات تجارية باللغة  (0رياضيات المال واالعمال) 09/9/9102 الثالثاء
 (9االنجليزية)

 الضرائب ولطاع االعمال (9محاسبة التكاليف) تصميم النظم المحاسبية المحاسبة المتوسطة

 منشات مالية  معايير المحاسبة المالية اآلليةممدمة في المحاسبة  (0محاسبة التكاليف) (9رياضيات المال واالعمال) النظم والحياة السياسية 04/9/9102 الخميس

  الرلابة و المراجعة الداخلية   ممدمة في المال العام دراسات لانونية 07/9/9102 االحد

 يعتمد,,,,          عميد الكلية                                اعداد الجدول                                             المنسك االكاديمي لوحدة التعليم المفتوح                                

 د/ ياسر عبد هللا                                                                        أ.د/ عالء دمحم البتانوني                                                                                         

 

 

 

 

 ور ــــهــنــــدم
 من الساعة العاشرة حتي الساعة الثانية عشر ظهرا   3/0&9/0&0/0ميعاد االمتحان 

 من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا   3/9&9/9&0/9ميعاد االمتحان 



 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102للعام الجامعي 9102جدول امتحانات وحدة التعليم المفتوح دورة فبراير 
 )نظام التعليم االلكتروني المبرمج بالتعاون مع جامعة عين شمس(

 كوم حماده ( –النوبارية  –الفروع ) رشيد 
 

  
 اليوم

 
 التاريخ

 المستوي الثاني  المستوي االول 

 المستوي الثاني الفصل الدراسي االول االولالمستوي االول الفصل الدراسي 

 أصول التكاليف الرياضة البحتة 9/9/9102 السبت

 تطور الفكر االلتصادي أصول المحاسبة ونظم المعلومات 4/9/9102 االثنين

 (0المحاسبة المتوسطة ) (0لغة انجليزية في المجاالت التجارية ) 6/9/9102 األربعاء

 أساسيات الطرق اإلحصائية العلوم االلتصاديةمبادئ  2/9/9102 السبت

 إدارة التسويك ممدمة في علم اإلدارة 00/9/9102 االثنين

 إدارة العمليات واإلنتاج مبادئ المانون والتشريعات المانونية 03/9/9102 األربعاء

 المنسك االكاديمي لوحدة التعليم المفتوح                                              يعتمد,,,,          عميد الكليةاعداد الجدول                                                               

 أ.د/ عالء دمحم البتانوني                                    د/ ياسر عبد هللا                                                                                                                             

 

 

 

 

 ميعاد االمتحان من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا  



 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102الجامعيللعام  9102جدول امتحانات وحدة التعليم المفتوح دورة فبراير 
 كوم حماده ( –النوبارية  –الفروع ) رشيد 

 
 المستوي الرابع الفصل الدراسي الثاني التاريخ اليوم

 إدارة موارد بشرية 9/9/9102 السبت

 تنمية التصادية وتخطيط 4/9/9102 االثنين

 نظم محاسبية متخصصة 6/9/9102 األربعاء

 وتحليل أوراق ماليةاستثمار وتمويل  2/9/9102 السبت

 مراجعة الحسابات 00/9/9102 االثنين

 محاسبة إدارية متمدمة 03/9/9102 األربعاء

         

 ( سيتم امتحانهم في دمنهور حسب الجدول المعلن 4/0&3/9&3/0&9/9&9/0&0/9&0/0***مواد التخلفات للمستويات المغلمة االتية )      

          3/9/9102من يوم االحد الموافك للمستويات المغلمة بدء         

 يعتمد,,,,          عميد الكلية                اعداد الجدول                                             المنسك االكاديمي لوحدة التعليم المفتوح                                                

 د/ ياسر عبد هللا                                                                        أ.د/ عالء دمحم البتانوني                                                                                         

 

 

 

 

 ميعاد االمتحان من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا  



 

 

  
 
 

 جامعة دمنهور       
 كلية التجارة      

 وحدة التعليم المفتوح    

 9102/9102الجامعيللعام  9102جدول امتحانات وحدة التعليم المفتوح دورة فبراير 
 كوم حماده ( –النوبارية  –الفروع ) رشيد )مواد التخلفات للمستويات المغلمة (

  
 التاريخو اليوم

 المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثاني المستوي االول

 الفصل الدراسي االول
 ظهرا 09-01الميعاد من 

 الفصل الدراسي الثاني
 مساءا 3-0الميعاد من 

 الفصل الدراسي االول
 ظهرا 09-01الميعاد من 

 الفصل الدراسي الثاني

 مساءا 3-0الميعاد من 

 الفصل الدراسي االول
 ظهرا 09-01الميعاد من 

 الفصل الدراسي الثاني

 مساءا 3-0الميعاد من 

 الفصل الدراسي االول

 ظهرا 09-01الميعاد من 

 رلابة ومراجعة نظم اتصال  المحاسبة في المجال االداري استثمار وتمويل تسويك سلون تنظيمي  ممدمة في المال واالعمال 3/9/9102 األحد

ممدمة في نظم المعلومات  5/9/9102 الثالثاء
 المحاسبية

نظم معلومات ادارية  التصاديات دولية ممدمة في محاسبة الشركات  المياس والتحليل المحاسبي ادارة منظمات حكومية
 ومحاسبية

العمليات في اإلدارة  بحوث
 والمحاسبة

 ادارة منشات متخصصة محاسبة ادارية ادارة العمليات التصاديات النمود والمصارف التحليل االلتصادي الموائم والتمارير المحاسبية مبادئ االلتصاد الجزئي 7/9/9102 الخميس

دراسات تجارية باللغة  01/9/9102 األحد
 (0االنجليزية)

 سياسات األعمال مشروعات صغيرة تحليل اوراق مالية مبادئ اإلحصاء المالية العامة الكلي مبادئ االلتصاد

دراسات تجارية باللغة  (0رياضيات المال واالعمال) 09/9/9102الثالثاء
 (9االنجليزية)

 متمدمة محاسبة مالية الضرائب ولطاع االعمال (9محاسبة التكاليف) تصميم النظم المحاسبية المحاسبة المتوسطة

 نظم معلومات واتخاذ لرار منشات مالية  معايير المحاسبة المالية ممدمة في المحاسبة اآللية (0محاسبة التكاليف) (9رياضيات المال واالعمال) النظم والحياة السياسية 04/9/9102الخميس

   الداخليةالرلابة و المراجعة    ممدمة في المال العام دراسات لانونية 07/9/9102االحد 

 ( سيتم امتحانهم في دمنهور حسب الجدول 4/0&3/9&3/0&9/9&9/0&0/9&0/0***مواد التخلفات للمستويات المغلمة االتية )         

                   3/9/9102بدء من يوم االحد الموافك المعلن       

 المنسك االكاديمي لوحدة التعليم المفتوح                                              يعتمد,,,,          عميد الكلية          اعداد الجدول                                                  

 د/ ياسر عبد هللا                                                                        أ.د/ عالء دمحم البتانوني                                                                                         

 

 من الساعة العاشرة حتي الساعة الثانية عشر ظهرا   4/0&3/0&9/0&0/0ميعاد االمتحان 

 من الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة مساءا   3/9&9/9&0/9ميعاد االمتحان 




