
٢٠١٦/٠١/٠٢السبت

٢٠١٦/٠١/٠٣االحـــد

٢٠١٦/٠١/٠٤االثنين

مدير ادارة االمتحانات

عصمت الربيعى/ أ 

ادارة شعــبة

وزارة التعليم العالى

  معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

ادارة االمتحانات

2016 / 2015 االول الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

التاريخ اليوم



٢٠١٦/٠١/٠٢السبت

٢٠١٦/٠١/٠٣االحـــد

٢٠١٦/٠١/٠٤االثنين

عصمت الربيعى/ أ 

التاريخاليوم

مدير ادارة االمتحانات

 وزارة التعليم العالى

            معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

 ادارة االمتحانات

2016 / 2015 االول الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

معلومات نظم شعبة



٢٠١٦/٠١/٠٢السبت

٢٠١٦/٠١/٠٣االحـــد

مدير ادارة االمتحانات

عصمت الربيعى/ أ 

                ادارة االمتحانات

2016 / 2015 االول الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

حاسب علوم شعبة

التاريخاليوم

                وزارة التعليم العالى

 معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات



الثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقةالثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقة

االدارة العامةاالحصاء التطبيقىادارة المواد2لغة اوربية ٢٠١٦/٠٥/١٤السبت
اقتصاديات نقود

وبنوك
االدارة المالية

٢٠١٦/٠٥/١٥االحـــد

اقتصاديات 

الموارد

والتطور

4لغة اوربية 
المالية العامة

والضرائب
2 اقتصاد

مقدمة فى الطرق

االحصائية

دراسات تجارية

 )باللغــة االوربيــة 

(احصاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 المحاسبة مبادئالمحاسبة االدارية2محاسبة متوسطة ــــــــــــــــــــ٢٠١٦/٠٥/١٦االثنين

محمد عبدالرحمن حجازى/            أ د عصمت الربيعى/ أ  حسينى بكر/              د 

التاريخاليوم

االولى الفترة
ظهراً 12 الساعة الى 10 الساعة من

الثانية الفترة
عصراً 3 الساعة الى 1  الساعة من

              وكيل المعهد            عميد المعهدمدير ادارة االمتحانات

وزارة التعليم العالى

  معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

ادارة االمتحانات

2016 / 2015  الثانى الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

ادارة شعــبة



الثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقةالثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقة

٢٠١٦/٠٥/١٤السبت
اساسيات البرمجة

الهيكلية
رياضيات التمويل

التسويق والتجارة

االلكترونية
احصــــــــــاءــــــــــــــــــــ

تحليل وتصميم

نظم المعلومات

٢٠١٦/٠٥/١٥االحـــد

مراسالت 

ومصطلحات

باللغة االنجليزية

نظم المعلومات

االدارية
المحاسبة مبادئحقوق االنسان

دراسات 

اقتصادية باللغة 

االنجليزية

دراسات ادارية 

باللغة االنجليزية

٢٠١٦/٠٥/١٦االثنين
الرياضيات

والتأمين
محاسبة التكاليفتســـــــــــويق

التطبيقات حزم

المكتبية

تطبيقات االنترنت

والوسائط 

المتعددة

ــــــــــــــــــــ

                    عميد المعهدمدير ادارة االمتحانات

محمد عبدالرحمن حجازى/            أ د عصمت الربيعى/ أ 

              وكيل المعهد

حسينى بكر/              د 

2016 / 2015  الثانى الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

معلومات نظم شعبة

التاريخاليوم

االولى الفترة
ظهراً 12 الساعة الى 10 الساعة من

الثانية الفترة
عصراً 3 الساعة الى 1  الساعة من

 وزارة التعليم العالى

            معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

 ادارة االمتحانات



الثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقةالثالثة الفرقةالثانية الفرقةاالولى الفرقة

احصاء واحتماالت2رياضيات ٢٠١٦/٠٥/١٤السبت
هندسة

1البرمجيات 
الكترونيات

تنظيم الحاسبات

ولغة التجميع

نظم قواعد

البيانات الموزعة

ــــــــــــــــــــحقوق االنسانقانـــــــــونالبرمجة الهيكلية٢٠١٦/٠٥/١٥االحـــد
تنظيم الملفات

ومعالجتها
ــــــــــــــــــــ

مدير ادارة االمتحانات

عصمت الربيعى/ أ 

                    عميد المعهد              وكيل المعهد

محمد عبدالرحمن حجازى/            أ د حسينى بكر/              د 

 معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات

                ادارة االمتحانات

2016 / 2015  الثانى الدراسـى الفصــل تخلفــات جـدول

حاسب علوم شعبة

التاريخاليوم

االولى الفترة
ظهراً 12 الساعة الى 10 الساعة من

الثانية الفترة
عصراً 3 الساعة الى 1  الساعة من

                وزارة التعليم العالى


