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  ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنصـــــــــكلي

  المدنية الهندسةقسم 
  للنظام السنوي / 2020-2019للعام الدراسي األول  الدور / النهائيةجدول االمتحانات 

  الفصليللنظام  / 2020-2019 للفصل الدراسي الثانياألول  الدور / النهائيةجدول االمتحانات         
          

  / المرحلة الرابعة
 10:00 :الساعة

  / المرحلة الثالثة
 10:00: الساعة

  / المرحلة الثانية
 10:30: الساعة

  / المرحلة االولى
 10:30: الساعة 

التارخ اليوم

ديد ع   تصميم ا انيك املوا 25/7/2020  2مي  السبت

شاءات   ند  2نظرة اال انيك ال 26/7/2020 2 املي  االحد 

 االثنين 27/7/2020  االحصاء  ندسة االسس

بة   انيك ال اسوب   2مي  الثالثاء 28/7/2020 2علم ا

29/7/2020  2املساحة   ندسة املواصالت  االربعاء

30/7/2020 2مواد البناء   املوارد املائية   الخميس

   عطلة عيد االض املبارك 

رسانة  انيك املواد   2تصميم ا سان والديمقراطية 2مي   االربعاء  5/8/2020 حقوق اال
رسانة     الخميس  6/8/2020 2الراضيات   2تصميم ا

رسانة   امل الك    السبت  8/8/2020  2تكنولوجيا ا
ندسية  االقتصاد  يولوجيا ال   االحد  9/8/2020 ا

ية ية والبي ندسة ال اضيات  ال   االثنين  10/8/2020  4ر
ند   طرق عددية    الثالثاء  11/8/2020 2الرسم ال

يدرولو ي   ال شاء املبا   االربعاء  12/8/2020  2ا
  

  

ن الث عة اليبدأ امتحان املرحلت   صباحا"العاشرة  ساعةالثة والرا

ن االو و الثانية الس   صباحا"العاشرة والنصف  عةايبدا امتحان املرحلت

ن و نصف دول املعلن مدة االمتحان ساعت م من املرحلة السابقة و حسب ا ملون مع اقرا  / يمتحن ا



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 اللغة االنكليزية قسم 

 م 2020-2019للعام الدراسي األول الدور    /   جدول االمتحانات النهائية
          

 /  المرحلة الرابعة

 صباحا"   10  :الساعة

 /  المرحلة الثالثة

 صباحا"  10:  الساعة

 / الثانيةالمرحلة 

 صباحا"  10.30: الساعة

 /  المرحلة االولى

 صباحا"  10.30: الساعة 
 اليوم  التاريخ

 السبت 2020/ 25/7 الصوت  القواعد  

 االحد  2020/ 26/7  القواعد    علم اللغة 

 االثنين 2020/ 27/7 لمحادثةا  و الصحة النفسية  االرشاد التربوي 

 الثالثاء  7/2020/ 28  مسرحيةال  روايةال

 االربعاء 7/2020/ 29 مقدمة لالدب  الشعر 

 الخميس 2020/ 30/7  مقدمة للتدريس   القواعد 

 عطلة عيد االضحى المبارك 

 االربعاء 5/8/2020 القواعد   علم اللغة  

 الخميس 6/8/2020  علم النظام الصوتي   الشعر

 السبت  8/8/2020 االستيعاب  المحادثة 

 االحد 9/8/2020  الشعر  الترجمة

 االثنين 2020/ 10/8 اللغة العربية  المسرحية 

 الثالثاء  2020/ 11/8  تعليم الكبار   القياس والتقويم 

 االربعاء 2020/ 12/8 علم النفس التربوي   الرواية 

 الخميس 2020/ 13/8  القصة القصيرة   المسرحية

 السبت 2020/ 15/8 علم الحاسوب   مناهج وطرائق التدريس  

 االحد 2020/ 16/8  المحادثة  االختبارات اللغوية 

 االثنين 2020/ 17/8 اسس التربية  كتابة المقالة   

 الثالثاء  2020/ 18/8  االستيعاب  

 االربعاء 2020/ 19/8 االنشاء   

 الخميس 2020/ 20/8  االنشاء  

 السبت 2020/ 22/8 حقوق االنسان    
 

ابعة ال املرحلتين الثيبدأ امتحان    صباحا"    العاشرة ساعة الثة والر

 صباحا"  العاشرة و النصفعة اامتحان املرحلتين االولى و الثانية الس  يبدأ

 / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن  مدة االمتحان ساعتين و نصف 

 



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنصـــــــــكلي

 القانونقسم 

  2020-2019للعام الدراسي األول الدور /  جدول االمتحانات النهائية
         

 / المرحلة الرابعة

 10:00:الساعة

 / المرحلة الثالثة

 10:00: الساعة

 / المرحلة الثانية

 9:30: الساعة

 / المرحلة االولى

 9:30: الساعة 
 اليوم التاريخ

 السبت 25/7/2020  النظم السياسية  المنظمات الدولية           

 االحد  26/7/2020 حقوق اإلنسان  القانون الدولي العام 

 االثنين 27/7/2020  العامقانون العقوبات   التحقيق الجنائي والطب العدلي

 الثالثاء 7/2020/ 28 مدخل لدراسة الشريعة االسالمية  قانون العقوبات الخاص 

 االربعاء 29 /7/2020  (Eالقانون االداري )  القانون الدولي الخاص

 الخميس 30/7/2020 (Eالمدخل لدراسة القانون )  مدني / عقود مدنيةالقانون ال 

 عطلة عيد االضحى املبارك 

 االربعاء 5/8/2020  القانون التجاري   مدني / حقوق عينيةالالقانون 

 الخميس 6/8/2020 تاريخ القانون وحمورابي  يةئأصول المحاكمات الجزا 

  السبت 8/8/2020  قانون االحوال الشخصية  األوراق التجارية

 االحد 9/8/2020 المدخل لدراسة القانون  القضاء اإلداري 

 االثنين 10/8/2020  القانون المدني / التزامات  أصول الفقه

 الثالثاء 11/8/2020 علم االجرام والعقاب  المرافعات المدنية واالثبات 

 االربعاء 12/8/2020  المالية العامة  قانون العمل والضمان االجتماعي

 الخميس 13/8/2020 مهارات الحاسوب  أصول البحث القانوني 

 السبت 15/8/2020  القانون اإلداري  القانون الدولي اإلنساني

 االحد 16/8/2020 القانون الدستوري  الشركات التجارية 

 االثنين 17/8/2020 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ المواريث قانون التنفيذ

      القانون التجاري والشركات  

 التجارية
 اللغة العربية 

 الثالثاء 18/8/2020

 االربعاء 19/8/2020    

 الخميس 20/8/2020    
 

 صباحا" 10:00 ساعة الثة والرابعة اليبدأ امتحان املرحلتين الث

 صباحا"  9:30عة ايبدا امتحان املرحلتين االولى و الثانية الس

 / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن ن و نصفمدة االمتحان ساعتا



 

 ة ـــــــــور الجامعـــــــة المنصـــــــكلي

 قسم هندسة األتصاالت  
 2020- 2019للعام الدراسي  )النظام السنوي( الدراسي الفصل الدراسي الثاني + نهائي العام -الدور االول   - جدول االمتحانات النهائية

 

 املرحلة الرابعة 

 يبدء االمتحان الساعة 

 صباحا 9:00 

   املرحلة الثالثة

 السنوي( النظام ) 

 يبدء االمتحان الساعة  

 صباحا  9:00

 املرحلة الثالثة 

 يبدء االمتحان الساعة  

 صباحا  9:00

 املرحلة الثانية

 يبدء االمتحان الساعة  

 صباحا  9:00

 املرحلة االولى 

 يبدء االمتحان الساعة  

 صباحا  9:00

 اليوم التاريخ 

ــــــــ  ـــ  ــ
+    بالحاسوبظمة السيطرة نأ

 مختبر املادة

( + مختبر  2هندسة السيطرة) 

 املادة
 السبت 2020-7-25 (2الرياضيات )  ـــــــــــــ 

HDL ــــــــ  + مختبر املادة ـــ  االحد  2020-7-26 ـــــــــــــ  خطوط النقل  ـــــــــــــ  ــ

ــــــــ  ـــ  ــ
نظرية املجاالت  

 الكهرومغناطيسية 
 االثنين  2020-7-27 ( 2)  األنكليزية التقنية ـــــــــــــ  انتشار املوجة 

ــــــــ  التشفير للسيطرة على الخطأ ـــ  ـــــــــــــ  ــ
+ ( 2االشارات واملنظومات) 

 مختبر املادة
 الثالثاء 2020-7-28 ـــــــــــــ 

ــــــــ  ـــ  ( + مختبر املادة2االتصاالت)  ــ
+   ( 2)  معالجة االشارة الرقمية

 مختبر املادة
 ـــــــــــــ 

اساسيات الهندسة  

 + مختبر املادة   ( 2)  الكهربائية
 االربعاء 29-7-2020

+   معالجة االشارة الرقمية

 مختبر املادة
ــــــــ  ـــ  ـــــــــــــ  ــ

+ ( 2املعالجات الدقيقة ) 

 مختبر املادة
 الخميس  2020-7-30 ـــــــــــــ 

 املبارك   عطلة عيد االضحى 

ــــــــ  ـــ  ــ
االلكترونيك املتقدم + مختبر  

 املادة

( + مختبر 2االتصاالت الرقمية) 

 املادة
 ـــــــــــــ 

+ مختبر   ( 2الدوائر املنطقية) 

 املادة
 االربعاء 5-8-2020

ــــــــ  + مختبر املادة ( 3االتصاالت)  ـــ  الخميس  2020-8-6 ـــــــــــــ  (4الرياضيات)  ـــــــــــــ  ــ

ــــــــ  ـــ  السبت 2020-8-8 ( 2الرسم الهندس ي)  ـــــــــــــ  هندسة املوجات املايكروية معمارية الحاسوب  ــ

ــــــــ  الهوائيات وانتشار املوجة  ـــ  ـــــــــــــ  ــ
اساسيات هندسة األتصاالت  

 + مختبر املادة ( 2) 
 االحد  2020-8-9 ـــــــــــــ 



 

ــــــــ  ـــ  ــ
  الخوارزميات وهياكل البيانات 

 + مختبر املادة 
 ـــــــــــــ  ( 2املجاالت الكهرومغناطيسية ) 

+    ( 2)  برمجة الحاسوب 

 مختبر املادة
 االثنين  10-8-2020

  + شبكات اتصاالت الحاسوب

 مختبر املادة
ــــــــ  ـــ  ـــــــــــــ  ــ

مختبر  ( + 2االلكترونيك ) 

 املادة
 الثالثاء 2020-8-11 ـــــــــــــ 

ــــــــ  ـــ  أمنية الحاسوب والبيانات  ــ
مختبر   +( 2)  انظمة االتصاالت

 املادة
 ـــــــــــــ 

  اساسيات انظمة الحاسوب

 مختبر املادة+
 االربعاء 12-8-2020

ــــــــ   ـــ  ـــــــــــــ  ــ
+ مختبر   الطرائق العددية

 املادة
 الخميس  2020-8-13 ـــــــــــــ 

ــــــــ  ـــ  السبت 2020-8-15 الديمقراطية  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  التحليل العددي+مختبر املادة ــ

 

 علما ان مدة االمتحان ساعتين ونصف  Google Classroomالكترونيا وعبر منصة   للمواد النظرية التاسعة صباحاتبدء 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 

 وعلى االوراق االمتحانية الخاصة بالكلية حصرا   الجاف االسود حصراتكون االجابة بالقلم 

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



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  قسم 

  2020-2019للعام الدراسي األول الدور    /   جدول االمتحانات النهائية
          

 المرحلة الثانية /

 12:30 – 10 :الساعة

 المرحلة االولى /

 12:30 – 10: الساعة 
 اليوم  التاريخ

 السبت 25/07/2020 امليكانيك  --------------------

 االحد  26/07/2020 -------------------- 2/ رياضيات ال

 االثنين 27/07/2020 1/ الحاسبة تطبيقات  --------------------

 الثالثاء  28/07/2020 -------------------- قياسات ومحوالت طبية 

 االربعاء 29/07/2020 الفيزياء الطبية --------------------

 الخميس 30/07/2020 -------------------- تقنيات رقمية

 عطلة عيد االضحى املبارك  

 االربعاء 05/08/2020 حقوق االنسان وديمقراطية --------------------

 الخميس 06/08/2020 -------------------- 2  /اللغة االنكليزية

 السبت 08/08/2020 مبادىء الهندسة الكهربائية --------------------

 االحد 09/08/2020 -------------------- 1/ اجهزة طبية 

 االثنين  10/08/2020 الكيمياء الطبية --------------------

 الثالثاء  11/08/2020 -------------------- التشريح والفسلجة

 االربعاء 12/08/2020 1/ اللغة االنكليزية  --------------------

 الخميس 13/80/2020 -------------------- سريرية الكيمياء الاجهزة تقنيات و 

 السبت 15/08/2020 1/ رياضيات ال --------------------

 االحد 16/08/2020 -------------------- الكترونية مكونات ودوائر 

 االثنين 17/08/2020 الرسم الهندس ي  --------------------

 الثالثاء  18/08/2020 -------------------- 2/  الحاسبةتطبيقات 
 

 االمتحان العملي في نفس يوم االمتحان النظري 

 وملدة ساعتين ونصف  صباحا   10:00 عة االس النظري  يبدا امتحان املرحلتين االولى و الثانية

    وملدة ساعة واحدة مساءا 01:00يبدا امتحان املرحلتين االولى والثانية العملي  الساعة 

 , الفيزياء الطبية, مبادىء الهندسة الكهربائية, الكيمياء الطبية( 1/ تطبيقات الحاسبة  )املرحلة االولى: املواد الدراسية لالمتحان العملي 

 ( 2/ , التشريح والفسلجة, تقنيات واجهزة الكيمياء السريرية, مكونات ودوائر الكترونية, تطبيقات الحاسبة 1/ )املرحلة الثانية: قياسات ومحوالت طبية, تقنيات رقمية,  اجهزة طبية 



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 هندسة تقنيات الحاسوب قسم 

  2020-2019للعام الدراسي األول الدور    /   جدول االمتحانات النهائية
          

 المرحلة الرابعة 

 /  (فرع إلكترونيات الحاسوب )

 صباحا    10:الساعة

   المرحلة الرابعة

 /  (اتصاالت الحاسوب شبكاتفرع )

 صباحا   10: الساعة

 المرحلة الثالثة / 

 صباحا    10.30: الساعة

 / ةالمرحلة الثاني

 صباحا   10.30:  الساعة

 المرحلة االولى / 

 صباحا   10: الساعة 
 اليوم  التاريخ

ــ  أدارة المشاريع  أدارة المشاريع  ــ   (2)برمجة الحاسوب ـ  السبت 2020/ 25/7 ـ

ــ  ــ  ـ ــ  أسس هندسة السيطرة ـ  االحد  2020/ 26/7 الرقمي اإللكترونيك ـ

ــ  حوسبة الوسائط المتعددة  شبكات الحاسوب  ــ   تطبيقات الحاسوب ـ  االثنين 2020/ 27/7 ـ

ــ  ــ  ـ ــ  الرقمية االتصاالت ـ  ـ
حقوق  الديمقراطية و 

 اإلنسان

 الثالثاء  7/2020/ 28

ــ  األلياف الضوئية ب االتصاالت ة األنظمة الذكيةـنمذج ــ  معمارية المعالجات الدقيقة  ـ  االربعاء 7/2020/ 29 ـ

ــ  ــ  ـ  ـ
الزمن تصميم منظومات 

 الحقيقي 
ــ   ( 1) برمجة الحاسوب ـ

 الخميس 2020/ 30/7

 املبارك   األضحى عطلة عيد  

ــ  نظرية المعلومات والترميز  معالجة الصور  ــ  أسس االتصاالت  ـ  االربعاء 5/8/2020 ـ

ــ  ــ  ـ ــ  المسيطرات الرقمية ـ  الخميس 6/8/2020 ( 1الرياضيات ) ـ

  اسوبتكنولوجيا الح 

 المتقدم 

بروتوكوالت شبكات  

 الحاسوب 
ــ  ــ  اإللكترونيك  ـ  ـ

  السبت 8/8/2020

ــ  ــ  ـ ــ  الرقمية اإلشارةمعالجة  ـ  االحد 9/8/2020 حاسبة تركيب  ـ

  موائمةتصميم دوائر 

 الحاسوب 
ــ  ها وشبكات اسباتأمنية الح ــ  ( 2) اإلنكليزيةاللغة  ـ  ـ

 االثنين 2020/ 10/8

ــ  ــ  ـ ــ  التحليالت الهندسية  ـ  الثالثاء  2020/ 11/8 لرسم الهندسي ا ـ

اإللكترونيات الرقمية 

 المتقدمة 
ــ  المتنقلة االتصاالتأنظمة  ــ  األجهزة والقياسات  ـ  ـ

 االربعاء 2020/ 12/8

ــ  ــ  ـ ــ  محاكيات شبكات الحاسوب  ـ  الخميس 2020/ 13/8 ( 1) اإلنكليزيةاللغة  ـ

ــ  ــ  ـ ــ  ـ ــ  ( 2الرياضيات ) ـ  السبت 2020/ 15/8 ـ

ــ  ــ  ـ ــ  أسس شبكات الحاسوب  ـ  االحد 2020/ 16/8 أسس الهندسة الكهربائية ـ
 

 صباحا"  10  ساعة ال  (فرع إلكترونيات الحاسوب)و ( الحاسوبفرع شبكات اتصاالت ) والرابعة األولىيبدأ امتحان املرحلتين 

 صباحا"  10.30  عة االس  الثانية و الثالثةيبدا امتحان املرحلتين 

  مدة االمتحان ساعتين و نصف

 من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن  اقرأنهميمتحن املحملون مع 



 
ــ كلي  ة ــــــــــــور الجامعـــــــــة المنصـــــــ

 علم الحاسوب ونظم المعلومات  قسم 

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

 / المرحلة الرابعة 

 السنوي 

 10:00الساعة 

 / المرحلة الرابعة 

 فرع النظم 

 10:00الساعة 

 / المرحلة الرابعة

 فرع الحاسوب 

 10:00الساعة  

    /المرحلة الثالثة 

 فرع النظم  

 10:00الساعة  

   / المرحلة الثالثة

      10:00الساعة  

 / المرحلة الثانية   

   10:00الساعة 

   /  األولىالمرحلة  

 10:00الساعة 
 اليوم التاريخ

2معمارية الحاسوب   تصميم مواقع  - - - 2برمجة مهيكلة  -   السبت  25/7/2020 

الحاسوب  أمنية 2البيانات  أمنية   - - أمنية هندسة البرمجيات  
خوارزميات البحث  

 والترتيب 
   األحد 26/7/2020 -

 االثنين  27/7/2020 اإلحصاء واالحتمالية  - البرمجة بلغة جافا  برمجة بلغة جافا  - - -

2اللغة االنكليزية  - - - - -  الثالثاء  7/2020/ 28 - 

2معالجة صور  أساليب تحليل البيانات  معالجة صور   األربعاء  7/2020/ 29 - - - - 

2رياضيات   البرمجة المرئية  حوسبة مرنة  نظم معلومات جغرافية  - - -  الخميس  30/7/2020 

   عطلة  عيد األضحى المبارك                                                                        

2تصميم مترجمات  نظرية معلومات   - - -  األربعاء  2020/ 5/8 تصميم منطقي  - 

قواعد البيانات  

 الموزعة 

مستودع البيانات وتنقيب  

 البيانات 

مستودع البيانات  

 البيانات وتنقيب 
 - 

نظم ادارة قواعد  

 البيانات  
 الخميس  2020/ 6/8 -

تقنيات الحاسوب    - برمجة مواقع  نظم تشغيل  - - -  السبت  2020/ 8/8 

2النظرية االحتسابية  - - برمجة المواقع المتغيرة  برمجة المواقع المتغيرة  وسائط متعددة   األحد  2020/ 9/8 - 

2شبكات الحاسوب  - - - 2الحاسوب شبكات    االثنين  10/8/2020 اللغة العربية  - 

2برمجة نوافذ  أسس الحوسبة السحابية  حوسبة موزعة   الثالثاء  11/8/2020 - تحليل عددي  - - 

 األربعاء  12/8/2020 - - - - - - -

2معالجات مايكروية  - - 2نظم تشغيل  نظم تشغيل متقدمة    نظم تشغيل   الخميس  13/8/2020 - 

 

    .  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 

 أ.م.د. عبير سالم جميل                                                                                                                                                  

  رئيس القسم                                                                                                                                                       



 

 كليـــــــــة املنصـــــــــور الجامعــــــــــــة

 قسم هندسة البرمجيات وتكنلوجيا املعلومات /هندسة الحاسوبقسم  

  2020-2019الدور األول للعام الدراس ي  النظام السنوي/ جدول االمتحانات النهائية  / 
         

 املرحلة الرابعة / 

 10:30الساعة: 

 املرحلة الثانية / 

 10:30الساعة: 

 املرحلة االولى / 

 10:30الساعة : 
 اليوم التاريخ 

Advanced Software 

Engineering 
Electronics II Mathematics I 25/7/2020 السبت 

 االحد  26/7/2020 - - -

Internet Programming Technical English Language  Technical English Language 27/7/2020  االثنين 

 الثالثاء  7/2020/ 28 - - -

Operating Systems Digital System Design 
Computer Science and Programming 

Methodology 
 االربعاء  7/2020/ 29

 الخميس 30/7/2020 - - -

 عطلة عيد االضحى املبارك 

Computer Networks 
Fundamentals of 

Communication System 
 االربعاء  5/8/2020 -

- - Fundamentals of Computer System 6/8/2020 الخميس 

Image Processing Mathematics II Electrical Circuits I  8/8/2020  السبت 

 االحد 9/8/2020 - - -

Information Technology 
Human Rights & 

Democracy 

Fundamental Of Digital  Logic 

Systems  
 االثنين  10/8/2020

 الثالثاء  11/8/2020 - - -

Information Security Computer Architecture Electronics I 12/8/2020  االربعاء 

 الخميس 13/8/2020 - - -

- 
Data Structure and 

Algorithms 
 السبت 15/8/2020 الرسم الهندسي 

 االحد 16/8/2020 - - -

تحميل(  )  - - Electronics I 17/8/2020  االثنين 
 

 صباحا"10:30العاشرة والنصفوالرابعة الساعة     االولى و الثانية  املراحل يبدأ امتحان  

 مدة االمتحان ساعتين و نصف / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن 



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 العلوم المحاسبية والمصرفية قسم 

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

 /  المرحلة الرابعة

 )العاشرة والنصف( 10:30 :الساعة

 /  المرحلة الثالثة

 )العاشرة والنصف( 10:30: الساعة

 / المرحلة الثانية

 )التاسعة والنصف( 09:30:  : الساعة

 /  المرحلة االولى

 )التاسعة والنصف(  09:30 : الساعة 
 اليوم  التاريخ

 

-- 

  2محاسبة تكاليف/

+ 

 محاسبة تكاليف/ سنوي 

 السبت 2020/ 25/7 2املحاسبة/مباديء  --

 

 2محاسبة متقدمة /

 

 --- 

 

 التجارة االلكترونية 

 

 االحد  2020/ 26/7 --- 

 

 ---- 

 2ادارة مالية /

+ 

 ادارة مالية /سنوي 

 االثنين 2020/ 27/7 2اساسيات الحاسوب/ --- 

 ---  2مصارف اسالمية /
 2مالية عامة/

 
 الثالثاء  7/2020/ 28 ---- 

 

 --- 

 2شركات /تمويل 

+ 

 عمليات مصرفية/ سنوي 

 االربعاء 7/2020/ 29 2مباديء االقتصاد/ --- 

 ---  2تدقيق ورقابة/
 سياسات نقدية 

 
 الخميس 2020/ 30/7 --- 

 عطلة عيد االضحى املبارك  

 

 --- 

 2نظام محاسبي موحد/

+ 

 نظام محاسبي موحد/سنوي 

 2مباديء ادارة االعمال/ --- 

 االربعاء 5/8/2020

 ---  2محاسبة ادارية /
 2رياضيات مالية /

 
 --- 

 الخميس 6/8/2020

 --- 
 محاسبة ضريبية

 
 2مباديء االحصاء/ --- 

  السبت 8/8/2020

 ---  دراسات جدوى اقتصادية
 2محاسبة متوسطة/

 
 --- 

 االحد 9/8/2020



  

 --- 

 تقييم قرارات االستثمار 

+ 

 اساليب كمية / سنوي 

 2اللغة العربية/ --- 

 االثنين 2020/ 10/8

 

 2محاسبة دولية/
 --- 

 

 2قواعد بيانات مصرفية/

 

 --- 

 الثالثاء  2020/ 11/8

 

 --- 

 2محاسبة مصرفية /

+ 

 محاسبة مصرفية / سنوي 

 2اللغة االنكليزية / --- 

 االربعاء 2020/ 12/8

 ---  --- 
 2محاسبة حكومية/ 

 
 --- 

 الخميس 2020/ 13/8

 

 --- 

 اسواق مالية

+ 

 سنوي تسويق مصرفي / 

 ---  التسويق املصرفي

 السبت 2020/ 15/8

 

 

  امتحان املرحلتين االولى والثانية الساعة التاسعة والنصفيبدأ  .1
 
 صباحا

  يبدا امتحان املرحلتين الثالثة والرابعة الساعة العاشرة والنصف .2
 
 صباحا

  مدة االمتحان ساعتين و نصف .3

 السابقة و حسب الجدول املعلنيمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة  .4

 تكون االجابة بالقلم الجاف حصرا ) االسود او االزرق(  .5

 االلتزام بالزي الرسمي .6

 بطاقته االمتحانيةال يسمح للطالب باداء االمتحان ما لم يبرز  .7

 

 

 

 



 
 

 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 ادارة االعمال  قسم 

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

 /  المرحلة الرابعة

 صباحا  10:00 :الساعة

 /  المرحلة الثالثة

 صباحا  10:00: الساعة

 / المرحلة الثانية

 صباحا  10:00: الساعة

 /  المرحلة االولى

 صباحا  10:00: الساعة 
 اليوم  التاريخ

 السبت 2020/ 25/7 2ادارة - ادارة تأمين  -

 االحد  2020/ 26/7 - 2اساليب كمية - حوكمة شركات

 االثنين 2020/ 27/7 2اقتصاد - بحوث عمليات  -

 الثالثاء  7/2020/ 28 - 2بشريةموارد  - ادارة تفاوض 

 االربعاء 7/2020/ 29 2حاسوب - ادارة مالية -

 الخميس 2020/ 30/7 - نظرية منظمة  - محفظة استثمارية

 عطلة عيد االضحى المبارك  

 االربعاء 5/8/2020 2محاسبة مالية - تطبيقات ادارة مشاريع  -

 الخميس 6/8/2020 - 2محاسبة متوسطة - ادارة معرفة

  السبت E 8/8/2020مراسالت - تفكير استراتيجي  -

 االحد 9/8/2020 - تسويق  - ادارة جودة 

 االثنين E 10/8 /2020قراءات - دراسات جدوى  -

 الثالثاء  2020/ 11/8 - سالسل تجهيز  - -

 االربعاء 2020/ 12/8 رياضيات  - 2محاسبة كلفة -

 الخميس SPSS - 13/8 /2020البرنامج االحصائي - -

 السبت 2020/ 15/8 حقوق وحريات  اللغة االنكليزية - -
 

ابعة ال يبدأ امتحان املرحلتين الث  صباحا"  10:00 ساعة الثة والر

 صباحا"   10:00 عة ايبدا امتحان املرحلتين االولى و الثانية الس

 / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن  مدة االمتحان ساعتين و نصف 



 
 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 ادارة االعمال  قسم 

   2020-2019للعام الدراسي األول الدور  النظام السنوي/ /جدول االمتحانات النهائية
          

 /  المرحلة الرابعة

 صباحا  10:00 :الساعة

 /  المرحلة الثالثة

 صباحا  10:00: الساعة

 / المرحلة الثانية

 صباحا  10:00: الساعة

 /  المرحلة االولى

 : الساعة 
 اليوم  التاريخ

 السبت 2020/ 25/7 - - ادارة الخطر والتأمين  -

 االحد  2020/ 26/7 - موارد بشرية - ادارة االنتاج والعمليات 

 االثنين 2020/ 27/7 - عمليات  بحوث اقتصاديات االعمال -

 الثالثاء  7/2020/ 28 - تسويق  - ادارة المصارف

 االربعاء 7/2020/ 29 - - االدارة المالية -

 الخميس 2020/ 30/7 - تطبيقات حاسوب  نظرية منظمة  االدارة االستراتيجية 

 عطلة عيد االضحى المبارك  

 االربعاء 5/8/2020 - - ادارة االعمال الدولية -

 الخميس 6/8/2020 - محاسبة متوسطة  - ادارة المعرفة

  السبت 8/8/2020 - - تكنلوجيا المعلومات االدارية -

 االحد 9/8/2020 - امدادات  - ادارة الجودة والبيئة 

 االثنين 2020/ 10/8 - - السلوك التنظيمي -

QSB الثالثاء  2020/ 11/8 - قانون تجاري  - تطبيقات حاسوب 

 االربعاء 2020/ 12/8 - - اساليب البحث العلمي -

 الخميس 2020/ 13/8 - فكر  اداري  - الرقابة وتقويم االداء )باللغة االنكليزية( 

 السبت 2020/ 15/8 - - محاسبة الكلفة -

 االحد Access - - 16/8 /2020حاسوب  االدارة االلكترونية
 

ابعة ال يبدأ امتحان املرحلتين الث  صباحا" 10:00  ساعة الثة والر

 صباحا"   10:00 عة ااملرحلتين االولى و الثانية السيبدا امتحان 

 / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب الجدول املعلن  مدة االمتحان ساعتين و نصف 



 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 االعالم الرقمي   قسم 

  2020-2019للعام الدراسي الكورس الثاني   النهائية/  جدول االمتحانات
 )الدور االول ( 

          

 المرحلة االولى 

   10.00: الساعة 
 اليوم التاريخ 

 السبت 25/7/2020 الجرافيكي لالعالميين مدخل الى التصميم 

 االحد  26/7/2020 

 االثنين  27/7/2020 1اللغة االنكليزية 

 الثالثاء 7/2020/ 28 

 االربعاء  7/2020/ 29 حقوق االنسان والديمقراطية 

 الخميس 30/7/2020 

 عطلة عيد االضحى املبارك 

 االربعاء  5/8/2020 2مهارات الحاسوب

 الخميس 6/8/2020 

 السبت   8/8/2020 التربيه االعالمية الرقمية 

 االحد 9/8/2020 

 االثنين  10/8/2020 مدخل الى االعالم الرقمي 
 

 صباحا"   10,00 عة ايبدا امتحان املرحلتين االولى و الثانية الس

  مدة االمتحان ساعتين و نصف 



 
 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنص ـــــــــكلي

 العالج الطبيعي  قسم 

  2020-2019للعام الدراسي الكورس الثاني/  /جدول االمتحانات النهائية
 )الدور االول( 

          

 المرحلة االولى  

 صباحا  9:00: الساعة 
 اليوم التاريخ 

 السبت 2020/ 25/7 كيمياء سريرية

 االحد  2020/ 26/7 

 االثنين 2020/ 27/7 مصطلحات طبية

 الثالثاء  7/2020/ 28 

 االربعاء 7/2020/ 29 تشريح بشري 

 الخميس 2020/ 30/7 

 عطلة عيد األضحى المبارك
 االربعاء 5/8/2020 فيزياء طبية

 الخميس 6/8/2020 

  السبت 8/8/2020 سلوك منهي

 االحد 9/8/2020 

 االثنين 2020/ 10/8 فسلجة

 الثالثاء  2020/ 11/8 

 االربعاء 2020/ 12/8 احياء بشري 

 

 

 صباحا" التاسعة عة امتحان السل يبدا ا

  مدة المتحان ساعتين و نصف 


