
 

 

                                                                   

 الجـوهىريـت الـيونـيت
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   طالب الصباحً – 0202-0291 جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول
  اعمالادارة /  قسم

 

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة الزمن

92-90 9محاسبة  االولى    األول 

 االحد
90/9/0202  

9محاسبة تكالٌف  الثالث 

 الثانً شركة اشخاص
ل دولٌةأدارة اعما  الرابع 

92-90  األول اقتصاد جزئً االولى  

 الثالثاء
91/9/0202  

 الثالث نظم معلومات ادارٌة

 الثانً مهارات اتصال
 الرابع التروٌج واالعالن

92-90 9عربً االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث مبادئ تسوٌق

 الثانً ادارة انتاج
 الرابع ادارة التفاوض

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

 االحد
91/9/0202  

9محاسبة ضرٌبٌة  الثالث 

 الثانً رٌاضة بحتة
 الرابع محاسبة ادارٌة

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

 الثالثاء
09/9/0202  

مبادئ االقتصاد 
 االسالمً

 الثالث

 الثانً علوم سٌاسٌة
معاصرة ادارة اعمال   الرابع 

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث 
 الثانً علوم سلوكٌة

 الرابع القانون األداري

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

 االحد
01/9/0202  

 الثالث االدارة المالٌة

 الثانً 

 الرابع مناهج بحث
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 طالب الصباحً – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

 المحاسبة /قسم 
 

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن

92-90 9محاسبة  االولى    األول 

الحد ا  
90/9/0202  

9محاسبة تكالٌف  الثالث 

 الثانً شركة اشخاص
 الرابع نظرٌة محاسبٌة

92-90  األول اقتصاد جزئً االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

9ات مالٌهئمحاسبة منش  الثالث 

 الثانً مهارات اتصال
 الرابع مالٌة عامه

92-90 9عربً االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث نظام محاسبً

 الثانً ادارة انتاج
 الرابع مراجعة حسابات

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

 االحد  
91/9/0202  

9محاسبة ضرٌبٌة  الثالث 

 الثانً رٌاضة بحتة
 الرابع محاسبة ادارٌة

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث محاسبة حكومٌة

 الثانً علوم سٌاسٌة
 الرابع رٌاضة مالٌة

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث    
 الثانً علوم سلوكٌة

 الرابع تطبٌقات محاسبٌة  

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

 االحد 
01/9/0202  

 الثالث ادارة مالٌة

 الثانً نقود وبنوك

رابع ال مناهج بحث  

  

 عمٌد الكلٌة           رئٌس القسم        الكنترول                  الشؤون االكادٌمٌة
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 طالب الصباحً – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

 نظم معلومات قسم:

ن       الزم  الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة 

92-90      االولى 
           

9محاسبة   األول 

 االحد  
90/9/0202  

 الثالث برمجة هدفٌه

 الثانً شركات إشخاص
 الرابع انظمة تشغٌل

92-90  األول أقتصاد جزئً االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

الثالث برمجة مواقع انترنت   

 الثانً مهارات اتصال
 الرابع انظم ادارة المكتبات

92-90 9عربً  االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث تحلٌل وتصمم نظم معلومات

 الثانً ادارة انتاج
 الرابع ادارة تفاوض

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

  االحد 
91/9/0202  

لثالثا شبكات حاسوب  

 الثانً رٌاضة بحتة
 الرابع برمجة أنترنت

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث مبادئ قواعد البٌانات

 الثانً علوم سٌاسٌة
 الرابع ملتٌمٌدٌا

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث 

ةعلوم سلوكٌ  الثانً 
 الرابع تنظٌم هٌكلة حاسوب

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً 

 الرابع مناهج بحث

 

 عمٌد الكلٌة           رئٌس القسم        الكنترول                  الشؤون االكادٌمٌة
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   طالب الصباحً – 0202-0291لعلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول جدول امتحانات كلٌة ا

 والقانون الشرٌعة: قسم                                           

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن

92-90  األول  االولى  

 االحد 
90/9/0202  

 الثالث قانون مرافعات

نًالثا فقه عبادات  

 الرابع تنفٌذ جبري

92-90  األول مدخل العلوم القانونٌه االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث قانون مدنً

 الثانً مهارات اتصال
0موارٌث  الرابع 

92-90 9عربً االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث قانون عقوبات

 الثانً قانون مدنً
ثمصطلح حدٌ  الرابع 

92-90  األول تارٌخ النظم القانونٌه االولى  

  االحد
91/9/0202  

 الثالث قانون تجاري

 الثانً قانون عقوبات عام
 الرابع فقه معامالت

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث قانون العمل

 الثانً ادارة محلٌة
لرابعا دولً خاص  

92-90  األول مصطلحات قانونٌة االولى  

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث منظمات دولٌه

 الثانً قانون اداري
 الرابع مناهج بحث

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

 االحد
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً قانون دولً عام
 الثالث 

 
 

 عمٌد الكلٌة           رئٌس القسم        الكنترول                  دٌمٌةالشؤون االكا



 

 

                                                                   

 الجـوهىريـت الـيونـيت
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 جـاهـعــت الـيوــن            
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   طالب الصباحً – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

 دراسات إسالمٌهقسم:         

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن

92-90 9اصول الفقه االولى    األول 

 االحد 
90/9/0202  

 الثالث نظم إسالمٌه

(9تفسٌر)  الثانً 
(2تفسٌر)  الرابع 

92-90  األول حدٌث أحكام العبادات االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث علم األدٌان

 الثانً مهارات اتصال
(0سٌره نبوٌه)  الرابع 

92-90 9عربً االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث تارٌخ الٌمن األسالمً

 الثانً فقه العبادات
 الرابع حاضر العالم األسالمً

92-90 9علوم قران االولى    األول 

  االحد
91/9/0202  

 الثالث نحو وصرف

 الثانً التوحٌد
(0فقه موارٌث)  الرابع 

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث سٌره نبوٌه

 الثانً تارٌخ صدر األسالم
 الرابع مناهج وطرق بحث

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث تارٌخ التشرٌع األسالمً

معامالتال احكام  الثانً 
 الرابع أحادٌث وأحكام عقوبات

92-90 االسرائٌلً الصراع العربً االولى    األول 

 االحد
01/9/0202  

 الثالث 

9نحو وصرف   الثانً 
 الرابع 

 
 

 عمٌد الكلٌة              رئٌس القسم        الكنترول                االكادٌمٌةشؤن ال
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   طالب الصباحً – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

 Englishقسم:                                             
 

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن

92-90  األول Listening  & speaking1 االولى  

 االحد 
90/9/0202  

Electronic Tools For Translation الثالث 
Introduction to Translation ًالثان 

American Literature الرابع 

92-90  األول  Grammar 1            االولى  

 ءالثالثا
91/9/0202  

Morphology & Syntax(A ) الثالث 
Introduction to Language ًالثان 

20
th

 Century Drama(3) الرابع 

92-90  األول               9 عربً االولى  

الخمٌس 
91/9/0202  

Business  Translation الثالث 
Teaching skills ًالثان 

Speaing(3) الرابع 

92-90  األول Reading (1)  االولى  

91/9/0202 االحد  
Morphology & Syntax(E ) الثالث 

Communication skills ًالثان 
Research Method الرابع 

92-90  األول حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

Language through literature  الثالث 
Analysis of Literary Texts ًالثان 

Discourse Analysis الرابع 

92-90  األول Writing (1) االولى  

الخمٌس 
02/9/0202  

Advanced Composition Skills(1) الثالث 
Writing  )  الثانً  (3

TGG الرابع 

92-90 ى االول   األول الصراع العربً االسرائٌلً  

  االحد
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً 

 الثالث 

 

 عمٌد الكلٌة            رئٌس القسم        الكنترول                  االكادٌمٌةشؤن ال
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 احًالصبطالب  – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

  ادارة مستشفٌاتقسم:         

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة الزمن       

92-90 9محاسبة  االولى    األول 

 االحد  
90/9/0202  

 الثالث 

 الثانً ادارة الرعاٌة الصحٌة
 الرابع 

92-90  األول أقتصاد جزئً االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث 

هارات االتصالم  الثانً 
 الرابع 

92-90 9عربً  االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً ادارة انتاج
 الرابع 

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

  االحد 
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً مصطلحات طبٌة باالنجلٌزٌة
 الرابع 

92-90 ة حاسوبمقدم االولى    األول 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث 

 الثانً علوم سٌاسٌة
 الرابع 

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث 

 الثانً علوم سلوكٌة وتنظٌمٌة 
 الرابع 

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً 

 الرابع مناهج بحث

 
 

 عمٌد الكلٌة            رئٌس القسم        الكنترول         الشؤن االكادٌمٌة         
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  طالب الصباحً - 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول  

 مالٌة  ومصرفٌةقسم:         
 

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن      

92-90 9محاسبة  االولى    األول 

 االحد  
90/9/0202  

 الثالث 

 الثانً شركة اشخاص
 الرابع 

92-90  األول اقتصاد جزئً االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً مهارات اتصال
 الرابع 

92-90 9عربً االولى   ألولا   

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً 
 الرابع 

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

  االحد 
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً رٌاضة بحتة
 الرابع 

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث 

 الثانً علوم سٌاسٌة
 الرابع 

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث    
 الثانً علوم سلوكٌة

 الرابع 

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً نقود وبنوك
 الثالث 

 

 عمٌد الكلٌة            رئٌس القسم        الكنترول         الشؤن االكادٌمٌة         
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 الصباحً طالب – 0202-0291جدول امتحانات كلٌة العلوم االدارٌة واإلنسانٌة للفصل االول 

 تسوٌققسم:                                             
 

 الٌوم والتارٌخ المستوى المادة الفترة  الزمن

92-90 9محاسبة  االولى    األول 

الحد ا  
90/9/0202  

 الثالث 

 الثانً شركات اشخاص
 الرابع 

92-90  األول اقتصاد جزئً االولى  

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً مهارات اتصال
 الرابع 

92-90 9عربً االولى    األول 

 الخمٌس
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً ادارة انتاج
 الرابع 

92-90  األول ادارة اعمال االولى  

 االحد  
91/9/0202  

 الثالث 

 الثانً رٌاضة بحتة
 الرابع 

92-90  األول مقدمة حاسوب االولى  

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث 

 الثانً علوم سٌاسٌة
 الرابع 

92-90 9لغة انجلٌزٌة االولى    األول 

 الخمٌس
02/9/0202  

 الثالث      
 الثانً 
 الرابع 

92-90  األول الصراع العربً االسرائٌلً االولى  

 االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثانً نقود وبنوك
 الثالث 

 

 عمٌد الكلٌة            رئٌس القسم        الكنترول         الشؤن االكادٌمٌة         
 


