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 (  2022/   2021للعام الدراسي )   - الدور األول - الثانيالكورس  - والحضورية جدول االمتحانات النهائية للمواد االلكترونية
 

 

 التاريخ   اليوم 
 المراحل

 نظام السنوي الرابعة    الرابعة  لثالثة ا الثانية  االولى 
 

ــ  2022/ 12/6 االحد   ـــــ
 بحوث تسويق 
 )الكتروني( 

 دراسات الجدوى 

 )الكتروني( 

  إدارة المحفظة 
 االستثمارية 
 )الكتروني( 

 إدارة المصارف 
 )الكتروني( 

ــ  2022/ 13/6 االثنين   ـــــ
 إدارة االمدادات 
 )الكتروني( 

 نظام االعمال الكمي 
QSB) )الكتروني( ) 

 إدارة المعرفة 
 )الكتروني( 

 عمال الكمي نظام اال
QSB) )الكتروني( ) 

ــ  2022/ 14/6 الثالثاء   ـــــ
 السلوك التنظيمي 
 )الكتروني( 

 ( 2محاسبة تكاليف )
 )الكتروني( 

ــ   ـــــ
 إدارة الكترونية 

 )الكتروني( 

ــ  2022/ 15/6 االربعاء   ـــــ
 اللغة انكليزية 
 )الكتروني( 

 اللغة انكليزية 
 )الكتروني( 

ــ   ـــــ
 رقابة وتقييم االداء 

 الكتروني( )

ــ  2022/ 16/6 الخميس   ـــــ

تطبيقات ادارية  
متقدمة مكتبية  

 باستخدام الحاسوب  
 )الكتروني( 

 ( 2اإلدارة مالية )
 )الكتروني( 

ــ   ـــــ
 محاسبة ادارية 
 )الكتروني( 

ــ  2022/ 17/6 الجمعة  ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

ــ  2022/ 18/6 السبت ــ  ـــــ  ـــــ
 الستراتيجي التفكير ا 

 )حضوري( 
ــ   ـــــ

 إدارة المعرفة 
 )الكتروني( 

ــ  2022/ 19/6 االحد   ـــــ
 التجارة االلكترونية 

 )حضوري( 
ــ   ـــــ

 إدارة التفاوض 
 )حضوري( 

 إدارة استراتيجية 
 )حضوري( 

 2022/ 20/6 االثنين 

اللغة انكليزية  
 ( 1كورس)

 )الكتروني( 

ــ   ـــــ
 إدارة التامين 
 )حضوري( 

ــ   ــ ـــــ ـــــ

ــ  2022/ 21/6 الثالثاء   ـــــ
إدارة راس المال   

 الفكري)حضوري( 
ــ   ـــــ

 إدارة الجودة 
 )حضوري( 

 إدارة الجودة 
 )حضوري( 

 2022/ 22/6 االربعاء 

مبادئ إدارة االعمال  
 ( )العبور( 2)
 ( حضوري)

ــ   ـــــ

تطبيقات في إدارة  
 المشاريع 

Ms project) ) 
 )حضوري( 

ــ  ــ  ـــــ  ـــــ

 2022/ 23/6 الخميس 
اللغة انكليزية  

 )الكتروني(  ( 2كورس)

 المحاسبة المالية 
 )حضوري( 

ــ   ـــــ
 حوكمة الشركات 
 )حضوري( 

 إدارة االنتاج 
 )حضوري( 

                        
 :االمتحانية  التعليمات        

نظام الكورسات وثالث  ولمدة ساعتين ل   ( 9:00 )الساعة التاسعة صباحا  االلكترونية والحضورية للدراستين الصباحية والمسائية   تبدأ االمتحانات  .1
 . نظام السنوي لل ساعات 

 دخول الطالب الى القاعات االمتحانية اذا لم يرتدي الزي الموحد .  ز ال يجو    .2

 على كافة الطلبة جلب الهوية الجامعية النافذة.  .3

 .   وبعكسه يعتبر محاولة غش عات االمتحانية  التجمع والتجوال داخل القا   ويمنع ادخال الكتب واي شيء يتعلق بالمادة   ز ال يجو  .4

 حيث يتم تطبيق التعليمات االمتحانية الوزارية لكل طالب حاول اوغش في االمتحانات .    وااللتزام بالهدوء   يرجى االبتعاد عن الغش  .5

 .   يمنع ادخال النقال والساعات االلكترونية الى القاعة  .6
                                                                                     

 

 يتبع                                                       (  2- 1)                        
 
 
 

 الطلبة المطالبين والعبور يؤودون االمتحانات مع اقرانهم وحسب الجدول اعاله  .7

 

 العبور هي   الطالب معتز حسين علي بدن ) المرحلة الرابعة ( مواد  -أ



 صباحا   9الساعة  –الكتروني  –( من المرحلة الثالثة 2مادة االدارية المالية )
 صباحا   9الساعة  27ق   –حضوري  –مادة الفكر االستراتيجي من المرحلة الثالثة 

 ) المرحلة الثانية ( مواد العبور هي    الطالب زيد فائز الزم مجيد -ب
   29 –القاعة  –حضوري  –االولى من المرحلة  –( 2)مادة ادارة االعمال  

 المواد المطالبة بها   –) المرحلة الثالثة( –حسن صالح الطالبة ضحى سعد  -جـ            
 صباحا   9الساعة  –الكتروني  –من المرحلة االولى   2مادة اللغة االنكليزية                  

 المواد المطالب بها   –لة الثانية ( الطالب ابراهيم عبدالزهرة ياسين ) المرح - د            
 صباحا    9الساعة   –الكتروني  –من المرحلة االولى  1مادة اللغة االنكليزية                  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 محمد عبود طاهرمتمرس.د. أ.                                                                                                               

 قسم إدارة األعمال  يسرئ                                                                                                                                                              
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