
 وزارة التعليم العالى

 معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

 ادارة االمتحانات

جدول وخريطة توزيع الطالب على لجان االمتحان

( 2019 / 2018مواد التخلف للفصل الدراسى الثانى  )

القاعةالشعبةاليوم والتاريخ

الفـــترة االولـــى
12 الى الساعة 10من الساعة 

الفـــترة الثانيـــة
3 الى الساعة 1من الساعة  

العددالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة االولىالعددالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة االولى

وضرائب مالية عامة اقتصاد نقود وبنوكوتطور اقتصاد موارد ـــــــــــــادارة المواد2اقتصاد ادارة

الكترونياتالرسـم بالحاسـبـــــــــــــ2رياضيات علوم
تنظيم الحاسبات

ولغة التجميع
ـــــــــــــ

B 323نظم
اساسيات البرمجة

الهيكليــــة

تطبيقات االنترنت

والوسائط المتعددة
74اقتصـاد كلــى

حزم التطبيقات

المكتبيــة
58تحليل وتصميم نظمرياضيات التمويل

ـــــــــــــ2محاسبة متوسطة 2لغة اوربية االحصاء التطبيقىـــــــــــــ2مبادئ المحاسبة ادارة

ـــــــــــــاحصاء واحتماالتبرمجة هيكليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلوم

تســـــــــويقوتأمـين رياضيات B 323نظم
ادارة مشتريات

ومخــازن
84

مراسالت ومصطلحات

باللغـة االنجليزيـة
58محاسبة التكاليفEدراسات اقتصادية 

االدارة العامةB 322ادارة
مقدمة فى الطرق

االحصائية
4لغة اوربية مبادئ القانون47اصول مراجعة

دراسات تجارية

E (  احصاء)
10

B 323نظم
مبادئ السلوك

التنظيمى
مبادئ المحاسبةE27دراسات ادارية احصــــــــــاء

نظم المعلومات

االداريـــة

التسويق والتجارة

االلكترونيــة
62

االثنـــين

2019/5/13

ادارة االمتحانات

الســبت

2019/5/11

B 3223737

االحـــــد

2019/5/12

B 3226760

القاعةالشعبةاليوم والتاريخ

الفـــترة االولـــى
12 الى الساعة 10من الساعة 

الفـــترة الثانيـــة
3 الى الساعة 1من الساعة  



مــــواد
الفرقـة االولـى

مــــواد
الفرقـة الثانيـة

مــــواد
الفرقـة الثالثـة

مــــواد
الفرقـة االولـى

مــــواد
الفرقـة الثانيـة

مــــواد
الفرقـة الثالثـة

وضرائب مالية عامة اقتصاد نقود وبنوكوتطور اقتصاد موارد ـــــــــــــادارة المواد2اقتصاد ادارة

الكترونياتالرسـم بالحاسـبـــــــــــــ2رياضيات علوم
تنظيم الحاسبات

ولغة التجميع
ـــــــــــــ

B 323اساسيات البرمجةنظم

الهيكليــــة

تطبيقات االنترنت

والوسائط المتعددة
اقتصـاد كلــى

حزم التطبيقات

المكتبيــة
تحليل وتصميم نظمرياضيات التمويل

ـــــــــــــ2محاسبة متوسطة 2لغة اوربية االحصاء التطبيقىـــــــــــــ2مبادئ المحاسبة ادارة

ـــــــــــــاحصاء واحتماالتبرمجة هيكليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلوم

B 323تســـــــــويقوتأمـين رياضيات نظم
ادارة مشتريات

ومخــازن

مراسالت ومصطلحات

باللغـــة االنجليزيـــة
محاسبة التكاليفEدراسات اقتصادية 

B 322االدارة العامةادارة
مقدمة فى الطرق

االحصائية
4لغة اوربية مبادئ القانوناصول مراجعة

دراسات تجارية

E (  احصاء)

B 323مبادئ السلوكنظم

التنظيمى
مبادئ المحاسبةEدراسات ادارية احصــــــــــاء

نظم المعلومات

االداريـــة

التسويق والتجارة

االلكترونيــة

ادارة االمتحانات

عصمــت الربيعــى/ أ 

عميد المعهد

خالـــد البهنســـى/ أ د 

الفـــترة الثانيـــة
عصراً ( 2.30 )ظهراً الى السـاعـة  ( 12.30 )من السـاعـة 

الســبت

2019/5/4

B 322

االحـــــد

2019/5/5

B 322

االثنـــين

2019/5/6

وكيل شئون الطالب االمتحانات

حســن الجـــندى/ أ م د 

                وزارة التعلمي العاىل

 معهد العبور العاىل لالدارة واحلاس بات ونظم املعلومات

                ادارة الامتحاانت
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الفـــترة االولـــى
ظهراً ( 12 )صباحاً الى السـاعـة  ( 10 )من السـاعـة 


