
رابع ادارة اعمال ثانً عام اول عام ثالث محاسبة ثالث ادارة اعمال ثالث نظم معلومات  ثانً نظم معلومات ثانٌــــة عام أولى عام أول عالم اول دارسات اسالمٌة انجلٌزي ثالثة   انجلٌزي ثانٌة  انجلٌزي أولى   التـــارٌــخالـــــٌوم

وسائط مجػددى 2014/01/11السبت 

French (3)   Syntax  2014/01/12الاحد
شركات اشخاص 

(12:9)
c++برمجة حاسٍب 

إدارة مشروغات 

صغيرة

محاسبة حكٍمية 

(12:9)

شخاص  
 
شركات ا

(6:3)

محاسبة ثكاليف 

2  ( 6:3  )

 2014/01/14Intro. to Englishالثالثاء 

Language
Drama

2014/01/16Spoken (3)الخميس 
18th Century 

Poetry
ادارة مصارف ًياكل بياهات 

محاسبة دولية 

(12:9)
ادارة غامة مبادئ ثسٍيق 

2014/01/18السبت 
 (1)مبادئ محاسبة 

(12:9)

غلم اججماع اغالميغلٍم قران2014/01/19Writing (1)Grammar (3)Phoneticsالاحد
 )     رياضة مالية

12:9)

 )   (1)مبادئ محاسبة

6:3)
قاهٍن ثجاري

ادارة اغمال 

باالهجليزية

(1)لغة غربية 2014/01/20الاثنين

2014/01/21French (1)الثالثاء 
Introduction to 

Literature

History of 

English
احكام الػبادات

   مٌارات ثجٍيد 

القران
ادارة الجسٍيق (1)لغة غربية ثحليل وثصميم هظم

مٌارات حاسٍب 2014/01/22الاربعاء 

2014/01/23الخميس 
Arabic 

Language
Writing (3)

18th Century 

Novel
مٌارات حاسٍب ثصميم مٍاقع اهجرهتهظرية هظم مػلٍماتقاهٍن ثجاري 

 )   رياضة ماليــة

6:3 )
ادارة االزمات 

(12:9 )رياضة بحجة 2014/01/25السبت 

2014/01/26Grammar (1)الاحد
    االخالق بالكـجاب 

والسوة
ثجارة الكـجروهية ثكوٍلٍجيا مػلٍماتهقٍد وبوٍك مدخل صحافة 

ادارة موشات 

مجخصصة

محاسبة ضريبية 

(12:9)

رياضة بحجة  

(6:3)
هظم مػلٍمات هقٍد وبوٍك

(1)لغة اهجليزية 2014/01/27الاثنين

1لغة اهجليزية 2014/01/28Spoken (1)الثالثاء 

2014/01/29الاربعاء 
مبادئ اقجصاد 

جزيئي

مين 2014/01/30Reading (1)الخميس 
 
غمال اليكـجروهية خطر وثا

 
إدارة مبيػات مبادئ هظم ثشغيلا

محاسبة موشائت 

(12:9)مالية 
قجصاد جزئي

 
مين مبادئ ا

 
خطر وثا

مبادئ ادارة االغمال2014/02/01السبت 

2012/02/02الاحد
ة االثصال 

 
هشا

ومبادئة
مبادئ ادارة االغمال

الكنترول - لجنة االمتحانات 

. عصـــــــــــرا ويرجى احلضور قبل نصف ساعة من زمن االمتحان 3تبدأ االمتحانات من الساعة .صباحــــــــــــــــــًا  ويرجى احلضور قبل نصف ساعة من زمن االمتحان 9تبدأ االمتحانات من الساعة 

:طالب الفترة المسائٌـــــــــــــــه  *:طالب الفترة الصباحٌــــــــــــــــة *:  -موعد بدء االمتحان 

مبادئ قٍاغد بياهات 
  )     ادارة ماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة   

12:9)

كلٌة العلوم االنسانٌة - م   كلٌة العلوم االدارٌة و المالٌة 2014-2013جــــــــــــــــــــــــــــدول االمتحانات النهائٌةللمواد النظرٌةللفصل االول من العام الدراسً 

مسائـــــــــــــــــــــــــً صباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً 

مبادئ ثسٍيق 

(1)     لغة غربية
    (1)      محاسبة الجكاليف 

  ( 12:9)

ثقافة اسالمية 

(1)لغة اهجليزيي 


