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 2015/ 2014للعام اجلامعي  



 لشيخا امعة كفرج  

 تجارةكليـــة ال

Kafrelsheikh University 

Faculty Of Commerce 

 

 ملرحلة البكالوريوس 2015 /2014 اجلامعيعن العام  الثاني الفصل الدراسيامتحانات  جدول
 مسائي                                                                                 صباحي                                   

 +  الفرقة األوىل شعبة لغة (       +رابعة شعبة لغة ( )  الفرقة الرابعة عربي        ى عربي  (                 ـ) الفرقة األول                        
 

 التاريخ   
 
 
 وم  ـــالي

 الفترة الصباحية
 ( 12ـ  9)  

 ( 4ـ  1مسائية   ) الفترة ال

 الفرقة األولى
 عربي

                     الفرقة األولى شعبة اللغــــــــةعربي  + الرابعة الفرقة 
 اإلحصـــــــــــــاء دارة األعمالإ محاسبه لغــــة

 (2مبادئ محاسبة ) تصميم وتحليل وتجارب دولى تسويق محاسبة دولية (2مبادئ محاسبة ) 2015/ 5/ 24األحد        

   5/2015/  27  األربعاء  
 إدارة أسواق ومؤسسات مالية اق ومؤسسات ماليةإدارة أسو حاسب إلى

(2لغة برمجة حاسب إلى )  

 
 دراسات اقتصادية بلغة

 إدارة عامــه (2إحصاء رياضي ) دراسة جدوى المشروعات بحوث العمليات في المحاسبة رياضيات االستثمار   2015 /5/ 31  األحد      

 رياضيات االستثمار نظرية العينات إعالن وعالقات عامه متخصصةالت آمنشمحاسبة  إدارة عامــه 6/2015/ 3  األربعاء     

 حاسب إلى إحصاء سكاني متقدمةمحاسبه إدارية  متقدمةإدارية  محاسبة مبادئ المحاسبة اإلدارية 7/6/2015  األحد        

 6/2015/ 10 األربعاء    
 اإلداريةمبادئ المحاسبة  مشاكل اقتصادية معاصره تصادية معاصرةمشاكل اق معاصرهمشاكل اقتصادية  حقوق اإلنسان

 6/2015/  14  األحد      
 حقوق اإلنسان اقتصاد سياسي إدارة مشروعات صغيرة تكاليف معياريه وموازنات دراسات اقتصادية بلغة

 

   0على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة 

 0من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ) الفرقة األولى عربي فقط (  تبدأ امتحانات الفترة الصباحية      
 0 (+  الفرقة األولى شعبة لغة الرابعة عربي  +رابعة شعبة لغة ()حتى الساعة الرابعة عصرا  اتبدأ امتحانات  الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهر  

 0قد امتحانها في نفس ميعاد امتحان الفرقة مواد التخلف من فرق سابقه سيع 

 



 لشيخا امعة كفرج  

 تجارةكليـــة ال

Kafrelsheikh University 

Faculty Of Commerce 

 

  ملرحلة البكالوريوس 2015 /2014 اجلامعيعن العام  الثاني الفصل الدراسيامتحانات  جدول
 سائيم                                                                                          صباحي                                   

  + شعبة لغة ( )  الفرقة الثالثة عربي         ) الفرقة الثانية عربي  + شعبة لغة(                    
 

 0لى كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة  ع 

  0تبدأ امتحانات الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا        
 0حتى الساعة الرابعة عصرا  اتبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهر  

  0مواد التخلف من فرق سابقه سيعقد امتحانها في نفس ميعاد امتحان الفرقة         
 

 

 

 التاريخ    
 الفرقة الثانية )عربي + شعبة لغة( وم  ـــالي

 ( 12ـ  9فتره صباحيه  )  
 الفرقة الثالثة )عربي + شعبة لغة(

 ( 4ـ  1فتره مسائية   ) 

 أصول مراجعة ورقابة داخلية المحاسبة في شركات األموال 25/5/2015االثنين     

 (1محاسبة ضريبية ) دراسات إدارية بلغة 5/2015/ 28     الخميس

 تطبيقات محاسبية وإحصائية على الحاسب تأمين 2015/ 6/ 1        االثنين

 إدارة استثمار لحاسبتطبيقات محاسبيه وإدارية على ا 2015/ 6/ 4     الخميس 

 تنمية وتخطيط اقتصادي مالية عامة 2015/ 6 / 8     الثنينا  

 اقتصاد تحليلي إدارة إنتـاج 2015/ 6/ 11الخميس    

 إدارة أعمال دولية قانون تجارى وسياسات مالية 2015/ 6/ 15    الثنينا  



 لشيخا امعة كفرج  

 تجارةكليـــة ال

Kafrelsheikh University 

Faculty Of Commerce 

 

 2014/2015 اجلامعيعن العام الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة  امتحاناتول جد
 ( 1993الئحة قدمية  )            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0على كل طالب تقديم تحقيق الشخصية إلى السيد مالحظ اللجنة 
 لصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا تبدأ امتحانات الفترة ا 
 0  حتى الساعة الرابعة عصرا اتبدأ امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهر 

 

 خـالتاري            
 
  

 وم   ـــــالي

 
 لمسائيةالفترة ا

 ( 12ـ     9)  
 

 شعبه إدارة األعمال شعبه محاسبه

 دولي تسويق          محاسبية  تصميم نظم  2015/ 5/ 24          األحد      

 إدارة أسواق ومؤسسات مالية إدارة أسواق ومؤسسات مالية 2015/ 5/ 27             األربعاء  

 دراسة جدوى المشروعات            بحوث العمليات في المحاسبة 2015/ 5/ 31            األحد      

 اإلداريةنظم المعلومات            منشات المتخصصةمحاسبة  2015/ 6 / 3األربعاء                

 محاسبة إدارية محاسبة إدارية               2015/ 6 / 7           األحد        

 سياسيات واستراتيجيات إدارية                                                                                                                      معاصرة محاسبيةمشاكل             2015/ 10/6األربعاء                

 تحليل إداري تكاليف معيارية وموازنات 2015/ 14/6             األحد      


