كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم العلوم االدارٌة والمالٌة
الٌوم

التارٌخ

الزمن

ادارة االعمال

محاسبة

المستوي الثالث
تسوٌك

مالٌة ومصرفٌة

السبت

4/01

11-1

بحوث عملٌات

بحوث عملٌات

بحوث عملٌات

تسوٌك خدمات مصرفٌة

االثنٌن

4/01

11-1

ادارة مشترٌات ومخازن

محاسبة شركات تامٌن

لنوات توزٌع

عملٌات مصرفٌه -داخلٌه وخارجٌة

االربعاء

4/01

11-1

طرق بحث

طرق بحث

طرق بحث

طرق بحث

السبت

4/81

11-1

نظم معلومات ادارٌة

نظام محاسبً موحد

تسوٌك سٌاسً

ادارة عمالت اجنبٌه

االثنٌن

4/88

11-1

محاسبة تكالٌف 8

محاسبة تكالٌف8

محاسبة تكالٌف تسوٌمٌة

ادارة مخاطر مالٌة

االربعاء

4/84

11-1

تجارة الكترونٌة

محاسبة ضرٌبٌة8

نظم معلومات تسوٌمٌة

إدارة استثمار

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم العلوم االدارٌة والمالٌة
المستوي الرابع

الٌوم

التارٌخ

الزمن
إدارة األعمال

محاسبة

التسوٌك

مصرفٌة

ع .سٌاسٌة

السبت

4/01

11-1

إدارة جودة شاملة

مراجعة حسابات 8

تسوٌك دولً

إدارة الجودة الشاملة

نظرٌات سٌاسٌة دولٌة

االثنٌن

4/01

11-1

محاسبة ادارٌة2

محاسبة ادارٌة2

إدارة تفاوض

لضاٌا مصرفٌة
معاصرة

جغرافٌا سٌاسٌة

االربعاء

4/01

11-1

إدارة استراتٌجٌة

محاسبة نفط

تسوٌك نفط

تحلٌل لوائم المالٌة

عاللات عامة

السبت

4/81

11-1

ادارة المشروعات

نظرٌة محاسبٌة

بحوث تسوٌك

ادارة االئتمان
المصرفً

تسوٌك سٌاسً

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8101م لسم الخدمة االجتماعٌة وتنمٌة المجتمع والتربٌة الخاصة
المستوى الثالث

الٌوم

التارٌخ

الزمن

السبت

4/01

11-1

علم النفس والصحة النفسٌة

االثنٌن

4/01

11-1

دراسات فً مجال حموق اإلنسان

االربعاء

4/01

11-1

تشرٌعات اجتماعٌة

السبت

4/81

11-1

الخدمة االجتماعٌة فً مجال الدفاع المدنً

االثنٌن

4/88

11-1

تدرٌب مٌدانً 8

االربعاء

4/84

11-1

الخدمة االجتماعٌة فً مجال األمن والشرطة

السبت

4/27

11-1

طرق الخدمة االجتماعٌة

خ .اجتماعٌة

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم الخدمة االجتماعٌة وتنمٌة المجتمع والتربٌة الخاصة
المستوى الرابع

الٌوم

التارٌخ

الزمن

السبت

4/01

11-1

رعاٌة االحداث

االثنٌن

4/01

11-1

دراسات مٌدانٌة فً ادارة المؤسسات االجتماعٌة

مشارٌع تنموٌة تدرٌب عملً

االربعاء

4/01

11-1

حلمة بحث فً الخدمة االجتماعٌة

حلمة بحث فً تنمٌة المجتمع

السبت

4/81

11-1

الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً

ــــــ

خ .اجتماعٌة

تنمٌة المجتمع

مرالبة وتموٌم المشارٌع التنموٌة

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم االعالم
الٌوم

التارٌخ

الزمن

المستوي الثالث
اذاعة وتلفزٌون

عاللات عامة

السبت

4/01

11-1

انتاج برامج اذاعٌة

انتاج مواد اعالمٌة8

االثنٌن

4/01

11-1

جغرافٌا سٌاسٌة

جغرافٌا سٌاسٌة

االربعاء

4/01

11-1

الكتابة لإلذاعة والتلفزٌون

تخطٌط برامج العاللات العامة

السبت

4/81

11-1

التصوٌر التلفزٌونً

مبادئ تسوٌك

االثنٌن

4/88

11-1

ترجمة اعالمٌة 8

ترجمة اعالمٌة 8

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم االعالم
المستوي الرابع
الٌوم

التارٌخ

الزمن

السبت

4/01

11-1

االثنٌن

4/01

11-1

االربعاء

4/01

11-1

السبت

4/81

11-1

اذاعة وتلفزٌون

عاللات عامة

اإلعالن اإلذاعً والتلفزٌونً

الحمالت اإلعالنٌة

الحمالت اإلعالمٌة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

المراسٌم وتنظٌم المؤتمرات

تدرٌب عملً 8

تدرٌب عملً 8

إنتاج المواد اإلخبارٌة

بحوث التسوٌك

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم اللغات
المستوي الثالث

الٌوم

التارٌخ

الزمن

السبت

4/01

11-1

Novel II

االثنٌن

4/01

11-1

Poetry I

االربعاء

4/01

11-1

Drama II

السبت

4/81

11-1

Research Methods

االثنٌن

4/88

11-1

Composition II

االربعاء

4/84

11-1

Contrastive linguistics

االنجلٌزي

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم اللغات
المستوي الرابع

الٌوم

التارٌخ

الزمن

السبت

4/01

11-1

Sociolinguistics

االثنٌن

4/01

11-1

Simultaneous Translation II

االربعاء

4/01

11-1

Problems in Translation

السبت

4/81

11-1

Legal Translation

االثنٌن

4/88

11-1

Applied Linguistics

ترجمة

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم الحموق

الٌوم

التارٌخ

الزمن

المستوى الثالث

السبت

4/01

11-1

المضاء الدستوري

االثنٌن

4/01

11-1

المانون التجاري(الشركات واإلفالس)

االربعاء

4/01

11-1

المانون الدولً الخاص 0

السبت

4/81

11-1

لانون العمل والتأمٌنات االجتماعٌة

االثنٌن

4/88

11-1

عمود التأمٌن

االربعاء

4/84

11-1

أصول الفمه 8

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م لسم الحموق
الٌوم

التارٌخ

الزمن

المستوى الرابع

السبت

4/01

11-1

التحكٌم التجاري

االثنٌن

4/01

11-1

الملكٌة الفكرٌه

االربعاء

4/01

11-1

لانون االجراءات الجزائٌة

السبت

4/81

11-1

المانون الدولً الخاص(8تنازع الموانٌن)

االثنٌن

4/88

11-1

المانون المدنً(الحموق العٌنٌة التبعٌة)

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م تخصص اللغة العربٌة
الٌوم

التارٌخ

الزمن

المستوى الثالث

السبت

4/01

11-1

النحو 4

االثنٌن

4/01

11-1

االدب االندلسً

االربعاء

4/01

11-1

علم اللغة

السبت

4/81

11-1

علم البدٌع

االثنٌن

4/88

11-1

المدارس النحوٌة

االربعاء

4/84

11-1

تحلٌل النصوص

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

كلٌة التعلٌم المفتوح
Open Learning College
جدول اختبارات الفصل الثانً للعام الدراسً 8103 – 8102م تخصص الدراسات االسالمٌة
الٌوم

التارٌخ

الزمن

المستوى الرابع

السبت

4/01

11-1

الفمه الممارن

االثنٌن

4/01

11-1

علم الموارٌث

االربعاء

4/01

11-1

لواعد فمهٌة

السبت

4/81

11-1

مماصد الشرٌعة

مالحظات هامه:
ال ٌسمح دخول الطالب دون سداد الرسوم الدراسٌة والبطالة الجامعٌة

ال ٌسمح دخول الطالب بعد ربع ساعة من بدا االمتحان

ٌمنع منعا باتا التدخٌن وتناول المات داخل الماعات

ال ٌجوز نزع ورلة من الدفتر االمتحان او االستعانة بمسودة خارجٌة

ٌمنع دخول السالح الناري واالبٌض والهاتف السٌار

عدم االنتمال من المكان المخصص دون موافمة لجنه االمتحان

ضرورة كتابة البٌانات كامله على دفتر االمتحانات

اثارة الشغب او محاوله الغش تعرض الطالب للعموبات التً تمضً بها لوائح الجامعة والتً تبدا بالحرمان وتنتهً بالفصل

ٌمنع استعارة االدوات المكتبٌة داخل الماعات

منسك جداول االختبارات
أ /مجد الذبحانً

عمٌد كلٌة التعلٌم المفتوح
د /أحمد النوٌهً

