الجدول النهائى المتحانا وحدة التعليم المدمج دور فبراير 0202دمنهور
اليوم والتاريخ

المستوى االول
فصل اول

فصل ثانى

المستوى الثانى
فصل اول

السب 0202/3/02
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
االحد 0202/3/02
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

الخميس0202/4/2
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

مدخل العلوم
السلوكية

اساسيا
الطرق
االحصائية

ادارة منشا
مالية
المحاسبة فى
شركا البترول

الرياضة البحتة
ممدمة فى رياضيا
االستثمار والتمويل

تطور الفكر
االلتصادى

مبادئ النظم
المحاسبية
التحليل االلتصادى
الجزئى

المراجعة
المتمدمة
االحتماال
واالستنتاج
الرياضى
المحاسبة فى
الشركا المابضة

أصول محاسبة
ونظم المعلوما

النظم االلتصادية
الممارنة

الثالثاء0202/4/6
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

الطرق المحاسبية
والتمارير المالية

محاسبة
متوسطة ()2

تمويل وادارة مالية
محاسبة فى
لطاع السياحة
محاسبة فى
لطاع الفنادق
والمستشفيا

النظرية
المحاسبية
المحاسبة فى
لطاع االستغالل
الزراعى

ممدمة فى علم
االدارة
لغة انجليزية فى
المجاال التجارية ()0

السلون
التنظيمى

ادارة العمليا
واالنتاج

لغة انجليزية فى
المجاال
التجارية ()2

االحد0202/4/22
من الساعة  22,5 : 2,5ظهرا
االثنين0202/4/20
من الساعة  22,5 : 2,5ظهرا
الخميس 0202/4/25
من الساعة  22,5 : 2,5ظهرا
السب 0202/4/22
من الساعة  22,5 : 2,5ظهرا

محاسبة
سلوكية
التحليل االحصائى

ادارة التسويك

السب 0202/4/22
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

التصاديا نمود
وبنون

مبادئ العلوم
االلتصادية

الخميس0202/4/8
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

فصل اول

المحاسبة فى
لطاع المهن
غيرالتجارية

السب 0202/4/3
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
االحد0202/4/4
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

االربعاء0202/4/2
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

فصل ثانى

ادارة االفراد
والعاللا االنسانية

الثالثاء 0202/3/03
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
الخميس0202/3/05
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
السب 0202/3/02
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
االثنين0202/3/02
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا
االربعاء0202/3/32
من الساعة  5,5 : 3,5عصرا

فصل ثانى

المستوى الثالث
فصل اول

المستوى الرابع

نظم محاسبية
متمدمة
المحاسبة فى
لطاع النمل
البحرى و الجوى

ممدمة فى الحاسبا
االلكترونية
مبادئ المانون
والتشريعا

التحليل
االلتصادى
الكلى

اصول
التكاليف
بحوث العمليا
والطرق الكمية
المحاسبة الحكومية

المحاسبة المومية
محاسبة خاصة

المراجعة والرلابة
المالية

محاسبة دولية

ميعاد االمتحان
جميع ايام االمتحانا من الساعة الثالثة ونصف عصرا حتى الساعة الخامسة والنصف مساء
ماعدا االمتحانا من االحد 0202/4/22وحتى نهاية االمتحانا فى السب  0202/4/22من
الساعة التاسعة والنصف ظهرا وحتى الحادية عشر والنصف ظهرا

المنسك االكاديمى لوحدة التعلم المدمج
الدكتور دمحم مصطفى الغول

يعتمد
عميد الكلية

مراجعة النظم
االلية
نظم تكاليف
متخصصة

الجدول النهائى المتحانا وحدة التعليم المفتو دور فبراير0202
(مستويا مغلمه وحدة التعليم المفتو بنظامه المديم)
دمنهوروالفروع ( رشيد – النوبارية – كوم حمادة )
المستوى الثانى

المستوى االول

المستوى الرابع

المستوى الثالث

اليوم والتاريخ

فصل اول
من 20 : 22ظهرا

فصل ثانى
من  3: 2مساءا

فصل اول فصل اول
من 20 : 22ظهرا

فصل ثانى
من  3: 2مساءا

فصل اول فصل اول
من 20 : 22ظهرا

فصل ثانى
من  3: 2مساءا

فصل اول
من 20 : 22ظهرا

فصل ثانى
من  3: 2مساءا

السب 0202/3/02

ممدمة فى االعمال

سلون تنظيمى

تسويك

استثمار وتمويل

محاسبة مجال ادارى

مشروعا صغيرة

رلابة ومراجعة

ادارة موارد بشرية

الخميس 0202/3/05

نظم ومعلوما محاسبية

ادارة منظما حكومية

لياس وتحليل محاسبى

ممدمة فى محاسبة
الشركا

التصاديا دولية

نظم معلوما ادارية
وماسبية

بحوث العمليا فى
االدارة والمحاسبة

تنمية التصاديةوتخطيط

االربعاء 0202/3/32

مبادئ التصاد جزئى

لوائم وتمارير محاسبية

تحليل التصادى

التصاديا النمود
والمصارف

نظم اتصال

ادارة منشا متخصصه

نظم محاسبية متخصصة

الثالثاء 0202/4/6

دراسا تجارية باللغة
االنجليزية ()2

مبادئ االلتصاد الكلى

مالية عامة

مبادئ االحصاء

تحليل اوراق مالية

منشا مالية

سياسا االعمال

استثمار وتمويل وتحليل
اوراق مالية

الخميس 0202/4/8

رياضيا المال واالعمال
()2

دراسا تجارية باللغة
االنجليزية ()0

محاسبة متوسطة

تصميم نظم محاسبية

محاسبة تكاليف ()0

محاسبة ادارية

محاسبة مالية متمدمة

السب 0202/4/22

نظم وحياة سياسية

رياضيا المال
واالعمال ()2

محاسبة تكاليف ()2

ممدمة فى المحاسبة
االلية

معايير محاسبة مالية

ضرائب ولطاع االعمال

نظم معلوما واتخاذ
لرار

االحد 0202/4/22

دراسا لانونية

ممدمة فى المال العام

ادارة العمليا

رلابة ومراجعه داخلية

ميعاد االمتحان
 .2مواد (  ) 2/4 & 2/3& 2/0 & 2/2من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا
 .0اما مواد (  )0/4 &0/3 &0/0& 0/2من الساعة الواحدة مساءا وحتى الثالثة مساءا

ايام التعارضا
يوم اال ثنين الموافك  0202/4 /20من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا و من الساعة الواحدة مساءا وحتى الثالثة مساءا
يوم الخميس الموافك  0202 /4/25من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا و من الساعة الواحدة مساءا وحتى الثالثة مساءا

المنسك االكاديمى لوحدة التعلم المدمج
الدكتور دمحم مصطفى الغول

يعتمد
عميد الكلية

مراجعة الحسابا
محاسبة ادارية متمدمة

الجدول النهائى المتحانا وحدة التعليم المدمج دورة فبراير0202
الفروع ( رشيد – النوبارية – كوم حمادة )
المستوى االول

المستوى الثالث

المستوى الثانى

المستوى الرابع

اليوم والتاريخ

فصل اول
من  4 : 0عصرا

فصل اول
من 4 : 0عصرا

فصل اول
من  4 : 0عصرا

فصل اول
من  4 : 0عصرا

السب 0202/3/02

ممدمة فى علم االدارة

محاسبة متوسطة ()2

السلون التنظيمى

التصاديا نمود وبنون

الرياضة البحتة

اساسيا الطرق االحصائية

محاسبة سلوكية

ادارة منشا مالية

تطور الفكر االلتصادى

مبادئالنظم المحاسبية

المراجعة المتمدمة

مبادئ العلوم االلتصادية

ادارة التسويك

محاسبة فى لطاع السياحة

النظرية المحاسبية

أصول محاسبة ونظم
المعلوما

ادارة العمليا واالنتاج

التحليل االلتصادى الكلى

نظم محاسبية متمدمة

اصول التكاليف

محاسبة خاصة

مراجعة النظم االلية

الثالثاء 0202/4/6

محاسبة فى لطاع الفنادق
والمستشفيا

نظم تكاليف متخصصة

السب 0202/4/22

محاسبة دولية

االربعاء 0202/3/ 04
السب

0202/3/02

الثالثاء 0202/3/32
الخميس 0202/4/2
االحد 0202/4/4

لغة انجليزية فى المجاال
التجارية ()2

مبادئ المانون والتشريعا

ميعاد االمتحان
جميع ايام االمتحانا من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا

المنسك االكاديمى لوحدة التعلم المدمج
الدكتور دمحم مصطفى الغول

يعتمد
عميد الكلية

