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 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 المدنية  الهندسةقسم 

 الفصلي للنظام  /  2020-2019 االولللفصل الدراسي  األول   الدور  / النهائية جدول االمتحانات         
          

 /  المرحلة الثالثة

 10:00: الساعة

 المرحلة الثانية / 

 10:00: الساعة

 المرحلة االولى /

 10:30:  الساعة 

 اليوم  التاريخ 

 السبت 2020/ 09/ 12 الميكانيك الهندسي  ميكانيك الموائع   نظرية االنشاءات  

 االحد  2020/ 09/ 13   ميكانيك التربة  

 االثنين  2020/ 09/ 14 الرياضيات    ميكانيك المواد   هندسة المرور

الحاسوببرمجة  الرياضيات الهندسية  الثالثاء  2020/ 09/ 15  

 االربعاء  2020/ 09/ 16 الرسم الهندسي تكنولوجيا الخرسانة   طرق االنشاء

 الخميس  2020/ 09/ 17 اللغة اإلنكليزية المساحة  اإلدارة

 السبت  2020/ 09/ 19 مواد البناء   رياضيات   تصميم الخرسانة   

 االحد  2020/ 09/ 20 علم الحاسوب انشاء المباني   الهيدرولوجي 
 

 

 صباحا" العاشرة  ساعةال والثانيةالثة يبدأ امتحان املرحلتين الث

 صباحا" العاشرة والنصف  يبدا امتحان املرحلة االولى الساعة

 املعلن وحسب الجدول يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة  ونصف /مدة االمتحان ساعتين 

 
 

 

 



 

 

 قسم هندسة األتصاالت /  كلية المنصور الجامعة

 2020- 2019للعام الدراسي  الولالفصل الدراسي ا - الدور االول - جدول االمتحانات النهائية
 

 المرحلة الثالثة

 صباحا  10:00يبدء االمتحان الساعة 

 المرحلة الثانية 

 صباحا  10:00يبدء االمتحان الساعة 

 المرحلة االولى 

 اليوم التاريخ صباحا  10:00يبدء االمتحان الساعة 

 السبت 2020- 9- 12 ( 1الرياضيات )  ـــــــــــــ  ( + مختبر المادة 1هندسة السيطرة) 

 االحد 2020- 9- 13 ـــــــــــــ  االحصاء الهندسي واالحتماالت  ـــــــــــــ 

 االثنين  2020- 9- 14 ( 1) األنكليزية التقنية ـــــــــــــ  الهوائيات 

 الثالثاء 2020- 9- 15 ـــــــــــــ  + مختبر المادة (1االشارات والمنظومات) ـــــــــــــ 

+ مختبر    (1)  معالجة االشارة الرقمية

 المادة
 ـــــــــــــ 

+ مختبر   (1)  اساسيات الهندسة الكهربائية

 المادة  
 االربعاء  2020- 9- 16

 الخميس 2020- 9- 17 ـــــــــــــ  + مختبر المادة(1المعالجات الدقيقة ) ـــــــــــــ 

 السبت 2020- 9- 19 + مختبر المادة (1) الدوائر المنطقية ـــــــــــــ  ( + مختبر المادة 1االتصاالت الرقمية) 

 االحد 2020- 9- 20 ـــــــــــــ  ( 3الرياضيات)  ـــــــــــــ 

 االثنين  2020- 9- 21 ( 1الرسم الهندسي) ـــــــــــــ  التحليالت الهندسية 

 ـــــــــــــ 
+ مختبر   (1اساسيات هندسة األتصاالت )

 المادة
 الثالثاء 2020- 9- 22 ـــــــــــــ 

 االربعاء  2020- 9- 23 +  مختبر المادة  (1) برمجة الحاسوب  ـــــــــــــ  ( 1المجاالت الكهرومغناطيسية )

 الخميس 2020- 9- 24 ـــــــــــــ  ( + مختبر المادة1االلكترونيك )  ـــــــــــــ 

 السبت 2020- 9- 26 الفيزياء االلكترونية  ـــــــــــــ  مختبر المادة +(1) انظمة االتصاالت 

 االحد 2020- 9- 27 ـــــــــــــ  + مختبر المادة البرمجة شيئية التوجه ـــــــــــــ 

 االثنين  2020- 9- 28 حقوق االنسان  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 
 

 

 علما ان مدة االمتحان ساعتين ونصف  Google Classroomالكترونيا وعبر منصة   للمواد النظرية صباحا العاشرةتبدء االمتحانات الساعة 

 علما ان مدة االمتحان ساعة واحدة Google Classroomتبدء االمتحانات العملية الساعة الرابعة عصرا الكترونيا وعبر منصة 

 على الطلبة المحملين مراعاة امتحاناتهم ضمن الجدول االمتحاني وحسب مرحلة مادة التحميل 

 حصراوعلى االوراق االمتحانية الخاصة بالكلية تكون االجابة بالقلم الجاف االسود 

 االلكتروني  لالمتحان التكليف دعوة مع ستصله والتي جيدا االمتحانية التعليمات وقراءة االنتباه الطالب على



 

ــ كلي  ة ــــــــــــور الجامعـــــــــة المنصـــــــ

 علم الحاسوب ونظم المعلومات  قسم 

 2020-2019للعام الدراسي    - األولالدور  /  (  االول ) الفصل  جدول االمتحانات النهائية
 

 / المرحلة الرابعة 

 فرع النظم 

 10:00الساعة 

 / المرحلة الرابعة

 الحاسوب فرع 

 10:00الساعة  

    /المرحلة الثالثة 

 فرع النظم  

 10:00الساعة  

   / المرحلة الثالثة

      10:00الساعة  

 / المرحلة الثانية   

   10:00الساعة 

   /  األولىالمرحلة  

 10:00الساعة 
 اليوم  التاريخ 

ادارة مشاريع   - - 1معمارية الحاسوب    1برمجة مهيكلة  -   /9/2020  االثنين  14

1البيانات  أمنية 1البيانات أمنية   9/2020/ - هياكل البيانات  - -   الثالثاء  15

9/2020/ حقوق االنسان والديمقراطية - هندسة البرمجيات  تحليل وتصميم نظم  - -  األربعاء  16

1معالجة صور  نظم ادارة معلومات  1اللغة االنكليزية  - -   - /9/2020  الخميس  17

الذكاء االصطناعي   معمارية االنترنيت  - - اساسيات تقنيات البرمجة   -   /9/2020  السبت  19

شيئية البرمجة ال -  قواعد البيانات الموزعة  قواعد البيانات الموزعة   - /9/2020  األحد  20

1تصميم مترجمات  محاكاة الحاسوب  - - 9/2020/ الفيزياء االلكترونية  -   االثنين  21

9/2020/ - قواعد البيانات ب مقدمة  - - ثابتة برمجة المواقع ال ثابتة المواقع البرمجة   الثالثاء  22

9/2020/ الرياضيات المتقطعة  - الرسم بالحاسوب  الرسم بالحاسوب  - -  األربعاء  23

1برمجة نوافذ  الحوسبة المرنة  1النظرية االحتسابية - -   - /9/2020  الخميس  24

1شبكات الحاسوب  - - 1شبكات الحاسوب   1رياضيات   -   /9/2020  السبت  26

التفاعل بين االنسان  

 والحاسوب 

9/2020/ - الرياضيات المتقدمة  - - 1نظم تشغيل   االحد  27

9/2020/ 1اللغة االنكليزية  - - - - -  االثنين  28

1معالجات مايكروية  - - - -  - /9/2020  الثالثاء  29

 

 .  Google  Classroomويكون الكترونيا عبر منصة صباحا   العاشرة تبدأ االمتحانات الساعة  

 .من المرحلة السابقة و حسب الجدول المعلن إقرانهممع   يمتحن المحملون / فقط  نصفساعتين و مدة االمتحان 

ومدة  الواحدة ظهرا  في تمام الساعة  االمتحان العملي في نفس اليومسيكون  جانب عمليفي حالة أذا كانت المادة الدراسية تحتوي على 

 . االمتحان ساعة واحدة فقط 



 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 العلوم المحاسبية والمصرفية قسم 

   2020-2019للعام الدراسي األول الدور   /  االول الكورس   /جدول االمتحانات النهائية
          

 /  المرحلة الرابعة

الحادية  ) 11:30 :الساعة

 والنصف(  عشر

 /  الثالثةالمرحلة 

الجادية  ) 11:00: الساعة

 ( عشر

 /  المرحلة الثانية

  10:30:  : الساعة

 والنصف( العاشرة)

 /  المرحلة االولى

  10:00 : الساعة 

 (العاشرة)

 اليوم التاريخ

 

 1محاسبة متقدمة/

 

 1تكاليف/ المحاسبة 
 السبت 2020/ 9/ 12 1مباديء المحاسبة/ --

اخالقيات واساليب البحث  

 العلمي

 1شركات/ التمويل 

 
 االحد  2020/ 9/ 13 حقوق االنسان  نقود ومصارف 

نظم معلومات محاسبية  

 ومصرفية 

 اساليب كمية 

 
 االثنين  2020/ 9/ 14 1اساسيات الحاسوب/ مؤسسات مالية ومصرفية 

 1مصارف اسالمية /
 1ادارة مالية / 

 
-- 

 1مباديء االقتصاد/ 

 
 الثالثاء 2020/ 9/  15

 االستثمارية المحفظة 
 العمليات المصرفية 

 
 القانون التجاري 

 1مباديء ادارة االعمال/ 

 
 االربعاء  2020/ 9/  16

 1المحاسبة الحكومية/  1المحاسبة المصرفية/ 1معايير محاسبية دولية/ 
 1مباديء االحصاء /

 
 الخميس 2020/ 9/ 17

 1المحاسبية االدارية / 
 1نظام محاسبي موحد/ 

 
 1المالية /الرياضيات 

 1اللغة االنكليزية/

 
  السبت 2020/ 9/ 19

 -- 1التدقيق والرقابة /
 1المالية العامة/

 

 1اللغة العربية/ 

 
 االحد 2020/ 9/ 20

 1قواعد البيانات/ -- --
-- 

 
 االثنين  2020/ 9/ 21

 1متوسطة/ المحاسبة ال -- --
-- 

 
 الثالثاء 2020/ 9/ 22

 

 

 



 
 

 

 - :املالحظات

.االولى الساعة    املرحلةامتحان  يبدأ   .1
ً
   العاشرة صباحا

   الساعة العاشرة والنصف  الثانية  املرحلةيبدا امتحان   .2
ً
 صباحا

3.  
ً
 يبدا امتحان املرحلة الثالثة الساعة الحادية عشر صباحا

4.  
ً
 يبدا امتحان املرحلة الرابعة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

  مدة االمتحان ساعتين و نصف .5

 املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلنيمتحن  .6

 حصرا    االزرقتكون االجابة بالقلم الجاف   .7

 االلتزام بالزي الرسمي .8

 بطاقته االمتحانية.ال يسمح للطالب باداء االمتحان ما لم يبرز  .9

 

 

 

 



 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 أدارة االعمالقسم 

  2020-2019  راسي للعام الد / األولللفصل الدراسي  األول   الدور  / النهائية جدول االمتحانات         
 

 الرابعة  المرحلة

  10:00الساعة 

 صباحا

الثالثة المرحلة   

صباحا  الساعة  :9

30 

 المرحلة الثانية 

  10:00الساعة 

 صباحا

 المرحلة االولى 

صباحا  9: 30الساعة   
 التاريخ 

 

 اليوم  

 

12/9/2020 ----- ادارة امدادات  ------------ ادارة انتاج  السبت  

13/9/2020 عربي ---------- تطبيقات كمية  -----------  االحد  

14/9/2020 --------- قانون تجاري  ادارة مالية  ادارة دولية  االثنين  

1اقتصاد   ---------- اقتصاديات االعمال  تكنلوجيا المعلومات   15/9/2020  الثالثاء  

16/9/2020 -------- اساليب كمية  ادارة مشاريع اخالقيات البحث   االربعاء 

1 ادارة حاسوب  ادارة مصارف  -----------  17/9/2020  الخميس 

1محاسبة  محاسبة متوسطة  ------------ ادارة عقود   19/9/2020  السبت  

كلفة محاسبة  ----------- 20/9/2020 اللغة االنكليزية  تسويق    االحد  

1حاسوب  -------- ادارة استراتيجية ادارة مخاطر   21/9/2020  االثنين  

22/9/2020 االحصاء موارد بشرية  ------------ --------  الثالثاء  
 

 12:00الى  9:30الساعة  منتبدأ امتحانات المرحلة االولى و الثالثة  

 12:30الى  10:00تبدا امتحانات المرحلة الثانية و الرابعة من الساعة 

 لين مراعاة مواعيد امتحانات موادهم مع المرحلة السابقة معلى الطلبة المح

 االلكتروني جيدا على الطالب االنتباه و قراءة التعليمات التي تصله مع دعوة التكليف الى االمتحان 



 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 العالج الطبيعي  قسم 

  2020- 2019للعام الدراسي األول الدور    /   جدول االمتحانات النهائية
     الفصل االول

       

 المرحلة االولى  

 صباحا  9:30: الساعة  
 اليوم  التاريخ 

 السبت  12/9/2020 فسلجة نظري + عملي

 االحد  13/9/2020 ----- 

 االثنين  14/9/2020   نظري + عملي كيمياء

 الثالثاء  15/9/2020 اللغة العربية 

 االربعاء 16/9/2020 اسس تمريض 

 الخميس 9/2020/ 17 عملي +  نظري حاسوب

 السبت  9/2020/ 19 نظري+ عملي  تشريح

 االحد ا 20/9/2020 اللغة االنكليزية 

 االثنين  21/9/2020 حقوق انسان  
 

 

 

 صباحا"  والنصف التاسعة  عة االسالنظري   االولىيبدا امتحان املرحلة 

   ساعتين و نصفالنظري  مدة االمتحان  

 ظهرا  والنصف يبدا امتحان املرحلة  االولى العملي الساعة الثانية عشر 

 مدة االمتحان العملي ساعة واحدة  

 



 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 رقمي عالم الاال قسم 

  2020- 2019للعام الدراسي األول الدور    /   جدول االمتحانات النهائية
     الفصل االول

       

 المرحلة االولى  

 صباحا 10:00الساعة : 
 اليوم  التاريخ 

 االثنين  14/9/2020 اإلعالمي علم النفس 

 الثالثاء  15/9/2020 علم االتصال 

 االربعاء 16/9/2020 ومات علم المعل

 الخميس 9/2020/ 17 قرير والتر الخب

 السبت  9/2020/ 19 1رات الحاسوب مها

 ااالحد  20/9/2020 اللغة العربية 
 

 

 

  10:00ة يبدء االمتحان الساع
 
 صباحا

 ويةتدقيق الهو ان بنصف ساعة لتسجيل الحضور طالب الدخول الى الصف االلكتروني الخاص باالمتحان قبل موعد االمتحوجب على اليت

  ساعتين و نصفمدة االمتحان  

 


