
 وزارة التعليم العالى

 معهد العبىر العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلىمات

 1029/  1028الصيفى للعام الجامعى  فصلجدول امتحانات ال

 

 اليوم والتارخي

 عرصا   2اىل الساعة  0من الساعة  الفرتة الثانيــة ظهرا   01اىل الساعة  01من الساعة  الفرتة الاوىل

 مـــــــواد

 قة الاوىلالفر 

 مـــــــواد

 الفرقة الثانية

 مـــــــواد

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 مـــــــواد

 الفرقة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الثانية

 مـــــــواد

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 برمجة الشبكات تنظم قواعد بيانا تصميم منطقى 1يات ــرياض 1102/ 2/ 12 السبت
مقدمة الحاسبات 

 وتطبيقاتها
 الذكاء االصطناعى ـــــــــــ هياكل البيانات

 رارـم القـم دعـنظ واجهات الحاسبات البرمجة الشيئية اءـــفــــيزي ـــــــــــ ورــة الصــمعالج 3يات ــرياض ـــــــــــ 1102/ 2/ 12 دـالاح

 2يات ــرياض 1102/ 2/ 12 نثيناال
تنظيم الملفات 

 ومعالجتها
 الوسائط المتعددة بــم بالحاســالرس احصاء واحتماالت اتـــالكتروني التعرف على االنماط مـميم النظـتص

 ـــــــــــ 1102/ 2/ 21 ثالاثءال 
تنظيم الحاسبات 

 ولغة التجميع
 ـــــــــــ يلــم التشغــنظ مــل النظــتحلي ددةــيب محــتراك ـــــــــــ يةـة منطقـبرمج

 

 

 

 عميد المعهد وكيل المعهد ادارة االمتحانات

 أ د / خالد البهنسى أ م د / حسن الجندى أ / عصمت الربيعى

 عـلـوم احلاسـببة ـ شع 

 : تحذيرات

      . يكون حضور الطالب لالمتحان بكارنيه المعهد واثبات الشخصية .  ●                               يجب تواجد الطالب باللجان قبل موعد االمتحان بربع ساعة على االقل 

 على الطالب االلتزام بمكانه المحدد برقم الجلوس والحفاظ عليه . ●                 ل نصف الوقت .   ممنوع دخول الطالب لجنته بعد ربع ساعة من بدء االمتحان وممنوع الخروج قب 

                             . ممنوع دخول اجهزة المحمول أو أى وسيلة اتصال للجان االمتحان واال سيتم تحويل المخالف لمجلس تأديب 



 وزارة التعليم العالى
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 تارخياليوم وال 

 عرصا   2اىل الساعة  0من الساعة  الفرتة الثانيــة ظهرا   01اىل الساعة  01من الساعة  الفرتة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الثانية

 مـــــــواد

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 مـــــــواد

 الفرقة الاوىل

 مـــــــواد

 لثانيةالفرقة ا

 مـــــــواد

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 ويقـــالتس الرياضة البحتة 1102/ 2/ 12 السبت
تطبيقات الحاسب  ●

 ىــــاالل
 االدارة المالية ●

 ةـوم سلوكيـعل اديةــية اقتصــتنم
 محاسبة متوسطة

1  

دراسات تجارية 
E اد (ـ) اقتص 

االسواق والمؤسسات 
 ـةالماليـــ

 تحليل اقتصادى 1ة ــلغة اوربي 1102/ 2/ 12 دـالاح
محاسبة حكومية 

 غير هادفة وهيئات
 للربح

مؤسسات المحاسبة  ●
 ةــــالمالي

 يةـاالت تسويقـاتص ●
 2ة ــة اوربيـلغ

اج ــادارة االنت
 والعمليات

 ول التكاليفـاص

ات ــنظم معلوم ●
 بيةــمحاس

ال ــادارة االعم ●
 يةـــالدول

 1اد ـــاقتص 1102/ 2/ 12 يناالنث 
ال ـرياضيات الم

 ارـواالستثم

وارد ــمالادارة  ●
 ريةــالبش

 بة اداريةـمحاس ●
 ادئ اإلدارةـمب احصاء متقـــدم

 محاسبة متوسطة

2 

 اقتصـاد دولـى ●
 حقوق االنسان ●

 دراسات تجارية
E ) محاسبة ( 

 1102/ 2/ 21 الثالاثء
مبادئ محاسبة 

1 
 ةـول المراجعـاص 3ة ــلغة اوربي

 محاسبة ضريبية ●
 تخطيط ورقابة انتاج ●

مبادئ محاسبة 

2 

مقدمة فى الطرق 
 االحصائية

ة ــة العامــالمالي
 بـــوالضرائ

محاسبة تكاليف  ●
 ةـــمتقدم

ار فى ــاالستثم ●
 االوراق المالية

 1102/ 2/ 20 الاربعاء
 عامـــةادارة  ●
 مبادئ قانون ●

 2اد ـــاقتص ـةـة متقدمــمراجع قىـالتطبي اءــاالحص قانون تجارى
 وادــادارة م ●

 4ة ــلغة اوربي ●

دراسات تجارية 
E اء (ـ) احص 

 يةـوث تسويقـبح

 

 عميد المعهد وكيل المعهد ادارة االمتحانات

 خالد البهنسىأ د /  أ م د / حسن الجندى أ / عصمت الربيعى

 شعبة ادارة
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 اليوم والتارخي

 عرصا   2اىل الساعة  0من الساعة  الفرتة الثانيــة ظهرا   01اىل الساعة  01من الساعة  الفرتة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الثانية

 ــــوادمـــ

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 مـــــــواد

 الفرقة الاوىل

 مـــــــواد

 الفرقة الثانية

 مـــــــواد

 الفرقة الثالثة

 مـــــــواد

 الفرقة الرابعة

 رارـنظم دعم الق 2قواعد البيانات  اجـادارة االنت ادـادئ االقتصـمب 1102/ 2/ 12 السبت
مبادئ تنظيم 

 ارةواد
دراسات اقتصادية 

 االنجليزيةباللغة 
 رادـــــادارة اف محاسبة الضرائب

 1102/ 2/ 12 دـالاح
م ـة فى نظـمقدم

 يلـــالتشغ
نظم المعلومات 

 ةــاالداري
زم ـاء وحـاحص

 عملياتبحوث 
شبكات وامن 

 اتـالمعلوم
ى ـة فـمقدم

 الحاسبات
 1قواعـد بيانـات 

ادارة المشتريات 
 والمخازن

 ةــاداري محاسبة

 1102/ 2/ 12 االنثين

الت ـــــــمراس ●
 انجليزية ومصطلحات

وك ـــادئ السلـمب ●
 يمىـــالتنظ

 اتـمحاسبة الشرك
دراسات ادارية 

 االنجليزيةباللغة 
نظـم معلومـات 

 بيةـمحاس
حزم التطبيقات 

 يةـالمكتب
البرمجة الهيكلية 

 ةــالمتقدم
تحليل وتصميم نظم 

 اتـالمعلوم

ت اـــدراس
محاسبية باللغة 

 ةـاالنجلـيزي

 1102/ 2/ 21 الثالاثء
اساسيات فى البرمجة 

 يةــــالهيكل
  رياضيات التمويل ●

 تســــويق ●
 محاسبة التكاليف

دراسـات جـدوى 
 ةـاقتصادي

 انـوق االنسـحق اءـــــاحص ةـــادارة عام
ات ـــتطبيق

الحاسب فى 
 اعداد التقارير

 ينـضيات وتأمريا 1102/ 2/ 20 الاربعاء
تطبيقات االنترنت 

 المتعددة والوسائط
 ىــاد كلـاقتص

ادارة المؤسسات 
 المالـية والتمويـل

 ـــــــــــ ـــــــــــ ارىـون تجـقان مبادئ المحاسبة

 

 عميد المعهد وكيل المعهد ادارة االمتحانات

 أ د / خالد البهنسى أ م د / حسن الجندى أ / عصمت الربيعى

 

 تنـظـم املعـلـومـابة ـ شع 


