
 2021/2022لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي   والثاني   االول للكورس  ثانيال جدول امتحان الدور

 مالحظة:

 تحليل  يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة صباحا" -

 يمنع دخول الطالب الى القاعة االمتحانية بدون هوية الطالب.  -

 تسلم الهواتف النقالة الى رئيس القاعة االمتحانية.  -

 اسباً في جميع المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من السجالت (. االمتحانية والتي تنص على ) اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في االمتحانات اليومية او االسبوعية او الشهرية او النهائية يعتبر ر( من التعليمات 20ننبه ابناءنا الطلبة الى نص المادة ) -

 

 

 

 

 

 د.مصطفى منير اسماعيل .ا

 قسم االحصاء  قسم االقتصاد  قسم ادارة اعمال  التاريخ واليوم

دبلوم تخطيط  م.ادارة اعمال  د.ادارة االعمال 

 استراتيجي 

 ماجستير بحوث عمليات  ماجستير احصاء  دكتوراه احصاء ماجستير اقتصاد  دكتوراه اقتصاد

 2نظرية نقدية ك  ادارة موارد بشرية  ادارة الموارد البشرية  ادارة الموارد البشرية  2022/9/1الخميس

 2مالية عامة ك 
 1اقتصاد جزئي ك 

 2اقتصاد زراعي ك 
نماذج خطية في   سالسل زمنية

 االنحدار 

 اساليب التبؤ 

 اساسيات االدارة      ادارة مالية    االستراتيجية االدارة  4/9/2022االحد 
 

 1اللغة االنكليزية ك 

 2اقتصاد دولي ك

طرائق التمهيد  

 الالمعلمية 

تصميم وتحليل 

 تجارب 

 نظرية االلعاب

 االحصاء االداري  ادارة مالية متقدمة 5/9/2022االثنين 
 

تخطيط وتنمية اقتصادية  
 2ك 

 اقتصاد صناعي
 1لغة انكليزية ك 

 اقتصادية  تنمية

  اقتصاد صناعي

 اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  البرمجة والنظم الخبيرة  

بحوث العمليات   ادارة االنتاج والعمليات ادارة مصارف 6/9/2022الثالثاء 

وتخطيط القرارات  

 االستراتيجية 

 
 االحصائية االحتماالت والنظرية   استدالل احصائي  محاكاة النماذج  مالية عامة 

االحتماالت واحصاء   - تقييم المشاريع  1اقتصاد رياضي ك  - - التسويق الدولي والرقمي 7/9/2022االربعاء 

 رياضي 

بناء نماذج بحوث العمليات  

 ومحاكاتها  

 الخزين وتخطيط المواردنماذج  matlab+Rبرمجة  االستدالل االحصائي  - - - ادارة التسويق ادارة التسويق المتقدم 8/9/2022الخميس 

 نماذج تخطيط االنتاج 

نظرية المنظمة والسلوك  11/9/2022االحد 
 التنظيمي 

 اقتصاد كلي 1اقتصاد جزئي ك  - االدارة االستراتيجية 
 نظرية نقدية 

 متعدد متغيرات التطبيقي   -
 طرائق المعلمية

 برمجة ديناميكية وعشوائية  

البرمجة الهدفية وتطبيق   اساليب المعاينة  - اقتصاد قياسي - -- - متقدم تحليل احصائي  12/9/2022االثنين 
 برامجياتها

 نظرية الطوابير  السالسل الزمنية - فكر اقتصادي 2اقتصاد كلي ك  - محاسبة ادارية  النظرية الضبابية والمحاكاة 13/9/2022الثالثاء 

 - تحليل ديموغرافي - اقتصاد رياضي  - - مصارفادارة  ادارة االنتاج والعمليات 19/9/2022االثنين 

 الحياة تحليل دوال  - - - - فكر وسلوك تنظيمي ادارة المعرفة 20/9/2022الثالثاء 
 القياس االقتصادي

- 

 - اللغة االنكليزية  - - - - - - 21/9/2022االربعاء 

 - طرائق كتابة الرسالة   - - - - - - 22/9/2022الخميس 



 لدراسات العلياوالعميد للشؤون العلمية امعاون 

 

 

 2021/2022لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي   الثاني و  االول للكورس  ثانيجدول امتحان الدورال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مالحظة:

 يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة صباحا"  -

 يمنع دخول الطالب الى القاعة االمتحانية بدون هوية الطالب.  -

 تسلم الهواتف النقالة الى رئيس القاعة االمتحانية.  -

 قيده من السجالت (. ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن لب او محاولة الغش في االمتحانات اليومية او االسبوعية او الشهرية او النهائية يعتبر راسباً في جميع المواد لتلك السنة واذا تكرر ( من التعليمات االمتحانية والتي تنص على ) اذا ثبت غش الطا20ننبه ابناءنا الطلبة الى نص المادة ) -

 

 

 

 

 قسم االدارة الصناعية التاريخ واليوم 

 قسم االدارة العامة                                     

 قسم المحاسبة 

 دبلوم محاسبة  ماجستير محاسبة  دكتوراه محاسبة  ماجستير ادارة عامة  دكتوراه ادارة عامة  ماجستير ادارة صناعية 

 وتدقيق 

 
 2022/9/1الخميس

ادارة االنتاج والعمليات 

  المتقدمة

 1محاسبة مالية ك  2محاسبة مالية  ك  محاسبة مالية متقدمة موارد بشرية  البشرية ادارة الموارد 

 تدقيق نظرية محاسبية  نظرية محاسبية  استراتيجية ادارة  - ادارة التسويق الصناعي 4/9/2022االحد 

التصميم والتصنيع المعان  5/9/2022االثنين 

 CAD/CAMبالحاسوب 

 محاسبة تكاليف  1لغة انكليزية ك  محاسبة حكومية بحوث عمليات  بحوث عمليات 

 

 6/9/2022الثالثاء 
 تطبيقات النظام الحكومي 1محاسبة مالية ك  محاسبة دولية  تشريعات الخدمة المدنية - محاسبة الكلفة الصناعية 

 

 7/9/2022االربعاء 
 ادارية محاسبة  Eمعايير محاسبية  اقتصاد كلي ادارة محلية - اللغة االنكليزية 

 نظم معلومات محاسبية  مشاكل محاسبية معاصرة ادارة مالية - اساليب احصائية ورياضية 8/9/2022الخميس 
 

ادارة مالية مقاصة مع  االدارة المالية 11/9/2022االحد 
 االدارة الصناعية

 2محاسبة مالية ك  1محاسبة الكلفة ك  نظم معلومات محاسبية  فكر وسلوك تنظيمي

 ادارة المشروع الصناعي  12/9/2022االثنين 
 

 SPSSاحصاء وتطبيقات برنامج   سياسات عامة 
 

 االدارة االستراتيجية  13/9/2022الثالثاء 
 

 معايير االبالغ المالي تدقيق ورقابة محاسبة كلفة متقدمة  محاسبة حكومية

 طرائق كتابة الرسالة  19/9/2022االثنين 
  

 رقابة وتدقيق داخلي 2محاسبة الكلفة ك  1لغة انكليزية ك 

تقنيات متقدمة في ادارة   20/9/2022الثالثاء 

 الجودة 

  
 معايير تدقيق دولية محاسبة ادارية  محاسبة ادارية متقدمة

 بحوث عمليات متقدمة 21/9/2022االربعاء 
  

    

  22/9/2022الخميس 
  

  
 



  أ. د.مصطفى منير اسماعيل    

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                                                                                                                                                                                 

 


