
 

 كلية التجارة         

 جدول  

 م شعبة الدراسة باللغة العربية  2021/  2020الثانى للعام الجامعى  الدراسي امتحان الفصل 

 اليوم والتاريخ 
 الفرقة االولى 

9.30- 11.30 
 الفرقة الثانية 

9.30 – 11.30 
 4.30 – 2.30الفرقة الرابعة من    4.30 – 2.30 الفرقة الثالثة من

 جمارك  علوم سياسية  اقتصاد  ادارة  محاسبة  جمارك  علوم سياسية  اقتصاد  ادارة  محاسبة 

 السبت 
12/6/2021 

 اقتصاديات عمل  ادارة مواد وامداد  ادارة مواد وامداد   ( 2مبادئ محاسبة)
محاسبة حكومية  

 وقومية
دراسة الجدوى   

 االقتصادية 
     

االحد  
13/6/2021 

 
محاسبة متوسطة  

(2) 
 استثمار  استثمار      

نظرية اقتصادية  
 جزئية متقدمة 

أسواق ومنظمات  
 مالية 

اسواق ومنظمات  
 مالية 

 االثنين 
14/6/2021 

            مبادئ اإلدارة 

 الثالثاء 
15/6/2021 

      تسويق 
بحوث العمليات  
 في المحاسبة 

تخطيط وتنمية  
 موارد بشرية 

النظام المالى  
 االسالمى 

الجغرافيا  
 السياسية 

النظام المالى  
 االسالمى 

 االربعاء
16/6/2021 

  ( 2لغة اجنبية )
مبادئ محاسبة  

 ضريبية 
تخطيط ومراقبة  

 انتاج 
نظم سياسية  
 مقارنة 

النظام السياسيى  
 المصرى 

      (2نظم ضريبية )

 الخميس 
17/6/2021 

 
مقدمة فى نظم  
المعلومات  
 المحاسبية 

 مراجعة  ( 2مراجعة )     
تخطيط وسياسات  

 اقتصادية 
 نظم جمركية  النظرية السياسية 

 السبت 
19/6/2021 

  ( 2رياضة )
ادارة موارد  
 بشرية 

ادارة موارد  
 بشرية 

اقتصادية  تنظيمات 
 دولية 

ادارة موارد  
 بشرية 

ادارة موارد  
 بشرية 

     

االحد  
20/6/2021 

 
نظرية اقتصادية  

 جزئية
     

محاسبة تكاليف  
(2) 

 محاسبة تكاليف  محاسبة تكاليف 
مشكالت سياسية  

 دولية 
 محاسبة تكاليف 

 االثنين 
21/6/2021 

  (2قانون )
مبادئ المحاسبة  

 االدارية 
المحاسبة  مبادئ  

 االدارية 
مبادئ المحاسبة  

 االدارية 
النظرية العامة  
 للعالقات الدولية 

سياسات مالية  
(1) 

     

 الثالثاء 
22/6/2021 

 
مدخل علوم  
 سياسية 

 ادارة استراتيجية  إدارة إستراتيجية      
مشاكل االقتصاد  

 المصرى 
الراى العام  
 واالعالم 

 مالية دولية 

 االربعاء
23/6/2021 

المحاسبة  
 والحاسبات اآللية 

 
مبادئ الرقابة  
 والمراجعة 

مبادئ الرقابة  
 والمراجعة 

 دولية منظمات  اقتصاد رياضى 
مبادئ الرقابة  
 والمراجعة 

     

 الخميس 
24/6/2021 

           ( 2لغة اجنبية ) 

 السبت 
26/6/2021 

اقتصاديات الموارد  
 والبيئة 

      تامين نظم ضريبية  نظم ضريبية  تامين تامين 

 االحد 
27/6/2021 

      مالية عامة  
محاسبة مالية  

 متقدمة 
دراسة جدوى  
 وتقييم مشروعات 

دراسة جدوى  
 وتقييم مشروعات 

 سياسات عربية 
محاسبة ضريبية  

(2) 

 االثنين 
28/6/2021 

  قضايا مجتمعية
 قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية

     

 الثالثاء 
29/6/2021 

      قضايا مجتمعية 
 قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية

 السبت 
3/7 /2021 

مبادئ االقتصاد  
 الكلى 

      اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  اقتصاديات دولية  

 االحد 
4/7 /2021 

 
استدالل احصائى  

 وتنبؤ
 ترويج واعالن محاسبة ضربية      

اقتصاد قياسي  
 تطبيقي 

علم االجتماع  
 السياسي 

اقتصاديات الخدمة  
 العامة 

 صباحا    11.30وحتى   9.30فى تمام الساعة   2021/ 7/ 5الموافق   االثنين  اما بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة الراسبون بمادة حقوق االنسان فقط سيتم امتحانهم فى يوم 

  11.30وحتى     9.30فى تمام الساعه   8/7/2021الخميس ويوم     7/2021/ 6الثالثاء   امتحانات مواد التخلف من فرق سابقة فى يومى

 صباحا  

 

 

 

 طالب الفنى التجارى 

 11.30 - 9.30 6/7/2021الثالثاء ( 2رياضة ) 

 11.30   - 9.30 8/7/2021الخميس  ( 2محاسبة )

 الجدول النهائى المعتمد  



 

 قسم شئون التعليم والطالب  

 م  2021/  2020جدول امتحان الفصل الدراسة الثانى للعام الجامعى 

 شعبة الدراسة باللغة االنجليزية 

 اليوم والتاريخ
 الفرقة األولى

12 - 2 
 الفرقة الثانية 

12 - 2 
    2 - 12الفرقة الرابعة من     2 – 12الفرقة الثالثة من 

 جمارك اقتصاد ادارة محاسبة جمارك اقتصاد ادارة محاسبة

 السبت 
12/6/2021 

  ( 2مبادئ محاسبة)
مبادئ الرقابة 
 والمراجعة 

مبادئ الرقابة 
 والمراجعة 

 اقتصاد رياضى 
مبادئ الرقابة 
 والمراجعة 

    

 استثمار  استثمار      ( 2محاسبة متوسطة )  2021/ 13/6االحد 
تخطيط وسياسات  

 اقتصادية
 نظم جمركية 

 االثنين 
14/6/2021 

  مبادئ اإلدارة 
ادارة مواد 
 وامداد

 اقتصاديات عمل  ادارة مواد وامداد
سياسات مالية  

(1) 
    

 الثالثاء 
15/6/2021 

 مراجعة  ( 2مراجعة )     تسويق 
النظام المالى  
 االسالمى

النظام المالى  
 االسالمى

 االربعاء
16/6/2021 

  ( 2لغة اجنبية )
ادارة موارد 
 بشرية 

ادارة موارد 
 بشرية 

تنظيمات  
 اقتصادية دولية

ادارة موارد 
 بشرية 

    

 الخميس 
17/6/2021 

 
مقدمة فى نظم  

 المعلومات المحاسبية 
    

محاسبة مالية 
 متقدمة 

دراسة جدوى وتقييم  
 مشروعات 

دراسة جدوى 
 وتقييم مشروعات

 مالية دولية 

 السبت 
19/6/2021 

     تامين نظم ضريبية  تامين تامين  ( 2رياضة )

  2021/ 20/6االحد 
نظرية اقتصادية  

 جزئية
    

محاسبة تكاليف 

(2) 
 محاسبة تكاليف محاسبة تكاليف محاسبة تكاليف

 االثنين 
21/6/2021 

          (2قانون )

 الثالثاء 
22/6/2021 

         مدخل علوم سياسية  

 االربعاء
23/6/2021 

والحاسبات  المحاسبة 
 اآللية 

 

مبادئ 
المحاسبة 
 االدارية 

مبادئ المحاسبة 
 االدارية 

مبادئ 
المحاسبة 
 االدارية 

دراسة الجدوى  
 االقتصادية 

    

 الخميس 
24/6/2021 

 ترويج واعالن محاسبة ضربية      ( 2لغة اجنبية ) 
نظرية اقتصادية 
 جزئية متقدمة 

اسواق ومنظمات 
 مالية

 السبت 
26/6/2021 

اقتصاديات الموارد  
 والبيئة 

 

مبادئ 
محاسبة 
 ضريبية 

تخطيط ومراقبة  
 انتاج 

نظم سياسية 
 مقارنة 

     ( 2نظم ضريبية )

 االحد 
27/6/2021 

     مالية عامة  
بحوث العمليات  
 في المحاسبة

تخطيط وتنمية موارد  
 بشرية 

اقتصاد قياسي  
 تطبيقي 

اقتصاديات الخدمة  
 العامة

 االثنين 
28/6/2021 

  قضايا مجتمعية
قضايا  
     قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية مجتمعية 

 الثالثاء 
29/6/2021 

 قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية قضايا مجتمعية     قضايا مجتمعية 

 السبت 
3/7 /2021 

  مبادئ االقتصاد الكلى 
اقتصاديات  
 دولية

 اقتصاديات دولية
اقتصاديات  
 دولية

     اقتصاديات دولية

 االحد 
4/7 /2021 

 
استدالل احصائى  

 وتنبؤ
    

إدارة 
 إستراتيجية 

 ادارة استراتيجية 
مشاكل االقتصاد  

 المصرى 
 ( 2محاسبة ضريبية )

 صباحا    11.30وحتى   9.30فى تمام الساعة   2021/ 7/ 5االثنين  الموافق   اما بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة الراسبون بمادة حقوق االنسان فقط سيتم امتحانهم فى يوم 

 مساء  2وحتى    12فى تمام الساعه   8/7/2021الخميس ويوم     7/2021/ 6الثالثاء   امتحانات مواد التخلف من فرق سابقة فى يومى

 الجدول النهائى المعتمد  


