جامعة طنطا
كلية التجارة
الدراسات العليا والبحوث
***************

جدول أمتحانات دبلوم الدراسات العليا دور مايو 2017
معهد العلوم المحاسبية

اليوم والتاريخ

دبلوم المحاسبة المالية والمراجعه
الفرقة الثانية
الفرقة االولى

السبت 2017/5/13

محاسبة ضريبية

السبت 2017/5/20

محاسبة التكاليف

السبت 2017/5/27

انظمة الرقابة الداخلية

السبت 2017/6/3

محاسبة المنشأت
المتخصصة
محاسبة مالية

السبت 2017/6/10

مشاكل معاصرة
فى المراجعة
تصميم نظم
محاسبية
مشاكل محاسبية
معاصرة
مراجعه
محاسبة ادارية

دبلوم المحاسبة الضريبية
الفرقة الثانية
الفرقة االولى

دبلوم التكاليف
الفرقة الثانية
الفرقة االولى

مشاكل فى محاسبة
محاسبة التكاليف
محاسبة ضريبية ( )1محاسبة ضريبية ()2
التكاليف
الموازنات
المحاسبة االدارية
مراجعه وفحص ضريبى
محاسبة تكاليف
التخطيطية
التقويم المحاسبى
تخطيط ومراقبة انتاج
المحاسبة عن ضريبة
انظمة الرقابة
للمشروعات
االيلولة
الداخلية
اساليب التحليل الكمى فى مشاكل فى المحاسبة
نظم ضريبية مقارنة
مراجعة الحسابات
االدارية
التكاليف
نظم المعلومات
محاسبة مالية
المحاسبة عن الضرائب
محاسبة مالية
المحاسبية
غير المباشرة

تعليمات عامة :ـ
ــ يبدا االمتحان فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر وينتهى الساعة الخامسة مساءا0
ــ على جميع الطالب الحضور قبل االمتحان بربع ساعة ولن يسمح بالدخول بعد بداية االمتحان الى سبب 0
ــ لن يسمح بدخول االمتحان اال ببطاقة االمتحان (إثبات الشخصية)

ــ يجب مراعاة تعليمات ونظام االمتحان بدقة 0

ـ عدم اإلحتفاظ بالموبايل أثناء أداء اإلمتحان حتى لو كان مغلقا 0

 -عدم االحتفاظ باى اوراق متعلقة بالمادة العلمية حتى لو كانت داخل الحقائب المغلقة 0

يعتمد ,,,
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية ،،،
ورئيس عام اإلمتحانات

(ا0د /الرفاعى إبراهيم مبارك)

جامعة طنطا
كلية التجارة
الدراسات العليا والبحوث
***************

جدول أمتحانات دبلوم الدراسات العليا دور مايو 2017

اليوم والتاريخ

دبلوم ادارة االعمال
الفرقة االولى الفرقة الثانية

السبت 2017/5/13

نظم المعلومات
االدارية
ادارة مالية

السبت 2017/5/27

ادارة االنتاج

السبت 2017/6/3

ادارة التسويق

السبت 2017/6/10

السلوك التنظيمى

السبت 2017/5/20

معهد العلوم االدارية
دبلوم ادارة المستشفيات
الفرقة الثانية
الفرقة االولى

ادارة الموارد
البشرية
استراتيجيات
وسياسات ادارية
ادارة المشتريات
والمخازن
دراسة جدوى
المشروعات
بحوث العمليات
االدارية

مبادئ االدارة
والسلوكيات
تخطيط صحى
محاسبة مستشفيات
دراسة الجدوى
االقتصادية
الشراء والتخزين فى
المستشفيات

نظم المعلومات فى
المستشفيات
االدارة الصحية العامة
والتغذية
االساليب الكمية وتطبيقاتها
فى المستشفيات
تسويق الخدمات الصحية
ادارة المستشفيات

دبلوم التسويق
الفرقة الثانية
الفرقة االولى
ادارة منظمات االعمال

ادارة االعالن

االساليب الكمية فى
سلوكيات المستهلك
التسويق
ادارة المبيعات
بحوث التسويق ونظم
والتوزيع
المعلومات التسويقية
ادارة مشاكل تسويقية
ادارة المشتريات
( دراسات حاالت )
والمخازن
التسويق الدولى
استراتيجيات التسويق

تعليمات عامة :ـ
ــ يبدا االمتحان فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر وينتهى الساعة الخامسة مساءا0
ــ على جميع الطالب الحضور قبل االمتحان بربع ساعة ولن يسمح بالدخول بعد بداية االمتحان الى سبب 0
ــ لن يسمح بدخول االمتحان اال ببطاقة االمتحان (إثبات الشخصية)

ــ يجب مراعاة تعليمات ونظام االمتحان بدقة 0

ـ عدم اإلحتفاظ بالموبايل أثناء أداء اإلمتحان حتى لو كان مغلقا 0

 -عدم االحتفاظ باى اوراق متعلقة بالمادة العلمية حتى لو كانت داخل الحقائب المغلقة 0

يعتمد ,,,
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية ،،،
ورئيس عام اإلمتحانات

(ا0د /الرفاعى إبراهيم مبارك)

جامعة طنطا
كلية التجارة
الدراسات العليا والبحوث
***************

جدول أمتحانات دبلوم الدراسات العليا دور مايو 2017
معهد الدراسات االقتصادية

دبلوم الدراسات المصرفية

اليوم والتاريخ
الفرقة االولى

الفرقة الثانية

السبت 2017/5/13

النظرية االقتصادية

اقتصاد النقود والبنوك واالئتمان المصرفى

السبت 2017/5/20

التنمية االقتصادية والتخطيط االقتصادى

االسواق المالية

السبت 2017/5/27

اساليب التحليل الكمى

المعامالت المصرفية االسالمية

السبت 2017/6/3

لغة برمجة الحاسب االلى

محاسبة البنوك

السبت 2017/6/10

دراسات الجدوى االقتصادية

االئتمان المصرفى

تعليمات عامة :ـ
ــ يبدا االمتحان فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر وينتهى الساعة الخامسة مساءا0
ــ على جميع الطالب الحضور قبل االمتحان بربع ساعة ولن يسمح بالدخول بعد بداية االمتحان الى سبب 0
ــ لن يسمح بدخول االمتحان اال ببطاقة االمتحان (إثبات الشخصية)

ــ يجب مراعاة تعليمات ونظام االمتحان بدقة 0

ـ عدم اإلحتفاظ بالموبايل أثناء أداء اإلمتحان حتى لو كان مغلقا 0

 -عدم االحتفاظ باى اوراق متعلقة بالمادة العلمية حتى لو كانت داخل الحقائب المغلقة 0

يعتمد ,,,
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية ،،،
ورئيس عام اإلمتحانات

(ا0د /الرفاعى إبراهيم مبارك)

جامعة طنطا
كلية التجارة
الدراسات العليا والبحوث
***************

جدول أمتحانات دبلوم الدراسات العليا دور مايو 2017
معهد الدراسات االحصائية والتأمين

دبلوم التأمين

اليوم والتاريخ
الفرقة االولى

الفرقة الثانية

السبت 2017/5/13

رياضيات األعمال (البحته واالستثمار)

رياضيات التأمين

السبت 2017/5/20

نظرية الخطر وإدارة منشآت التأمين

إحصاء إكتوارى

السبت 2017/5/27

نظم المعلومات وحاسبات آلية

التأمينات العامة

السبت 2017/6/3

محاسبة شركات تأمين

تأمينات األشخاص

السبت 2017/6/10

إحصاء تطبيقى

إعادة تأمين

تعليمات عامة :ـ
ــ يبدا االمتحان فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر وينتهى الساعة الخامسة مساءا0
ــ على جميع الطالب الحضور قبل االمتحان بربع ساعة ولن يسمح بالدخول بعد بداية االمتحان الى سبب 0
ــ لن يسمح بدخول االمتحان اال ببطاقة االمتحان (إثبات الشخصية)

ــ يجب مراعاة تعليمات ونظام االمتحان بدقة 0

ـ عدم اإلحتفاظ بالموبايل أثناء أداء اإلمتحان حتى لو كان مغلقا 0

 -عدم االحتفاظ باى اوراق متعلقة بالمادة العلمية حتى لو كانت داخل الحقائب المغلقة 0

يعتمد ,,,
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية ،،،
ورئيس عام اإلمتحانات

(ا0د /الرفاعى إبراهيم مبارك)

