
 

أمانة الشؤون العلمية – كلية النبالء للعلوم و التكنولوجيا  

 الصورة النهائية لجدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018- 2019م

نامج اليوم ات  قاعة الطالب  زمن الجلسة المقرر  ال   قاعة الطال

29/09/2019 

 االحد

 A4 –A5 A9 –A12  09:00 – 12:00       2القرآن الكريم وتجويده   اولىشريعة 
  A1-A3  A11  09:00 – 12:00      2المحاسبة المالية مبادئ  اولى ادارة

  B4  A8  09:00 – 12:00 نظم تشغيل  اولىتقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2  A9 –A12 09:00 – 12:00  القرآن الكريم وتجويده   تانيةشريعة  

 B1 B11 09:00 – 12:00  2المتوسطة المحاسبة المالية  تانية ادارة 

 B5 A8 09:00 – 12:00  تقنيات االنترنت  تانيةتقانة بكالريوس  

 B5 A8 09:00 – 12:00  تقنيات االنترنت  تانيةتقانة دبلوم  

 االثن  30/09/2019
      
      
      

 الثالثاء 01/10/2019
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00  2اللغة العربية  اولى شريعة 

  A1-A3  A11  09:00 – 12:00 2اللغة العربية  اولى ادارة
  B4  A8  09:00 – 12:00 2اللغة العربية  اولى تقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  اخالقيات المهنه  تانيةشريعة   

المسئولية االجتماعية   تانية ادارة  
  واخالقيات العمل

12:00 – 09:00 B1 B11 

 B5 A8 09:00 – 12:00  البياناتمفاهيم قواعد   تانيةتقانة بكالريوس   

 B5 A8 09:00 – 12:00  مفاهيم قواعد البيانات  تانيةتقانة دبلوم   

 االرعاء 02/10/2019
     
     

     

س 03/10/2019  الخم

  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00                  االقتصاد مدخل   اولى شريعة 
  A1-A3  A11  09:00 – 12:00                  2مبادئ اإلدارة   اولى ادارة

  B4  A8  09:00 – 12:00مبادئ اإلدارة                     اولىتقانة بكالريوس 
 B4 A8 09:00 – 12:00  تطبيقات الحاسوب  اولىتقانة دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  حقوق انسان  تانيةشريعة   

 B1 B11 09:00 – 12:00  مبادئ التسويق  تانية ادارة  

 B5 A8 09:00 – 12:00  ادارة مشاريع نظم المعلومات  تانيةتقانة بكالريوس   

 B5 A8 09:00 – 12:00  ادارة شبكات  تانيةتقانة دبلوم   

 الجمعة 04/10/2019

     
      
 

  
   

ت 05/10/2019  الس
          
     

     



 

أمانة الشؤون العلمية – كلية النبالء للعلوم و التكنولوجيا  

 االحد  06/10/2019
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00             2العقيدة اإلسالمية   اولى شريعة 

  A1-A3  A11  09:00 – 12:00               الكلياالقتصاد   اولى ادارة
  B4  A8  09:00 – 12:00 البرمجة            اساليب  اولىتقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  اجراءات جنائية  تانيةشريعة   

 B1 B11 09:00 – 12:00  االدارة المالية  تانية ادارة  

 B5 A8 09:00 – 12:00  احصاء تطبيقي  تانيةتقانة بكالريوس   

 B5 A8 09:00 – 12:00  تحليل احصائي  تانيةتقانة دبلوم   

 االثن  07/10/2019
     
     

     

 الثالثاء 08/10/2019
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00  2فقه العبادات  اولى شريعة 

  A1-A3  A11  09:00 – 12:00 الثقافة االسالمية  اولى ادارة
  B4  A8  09:00 – 12:00 الثقافة االسالمية  اولىتقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  فقه المعامالت  تانيةشريعة   

 B1 B11 09:00 – 12:00  مبادئ التامين  تانية ادارة  

 B5 A8 09:00 – 12:00  مبادئ المحاسبة  تانيةتقانة بكالريوس   

 B5 A8 09:00 – 12:00  تقنيات وسائط  تانيةتقانة دبلوم   

 االرعاء 09/10/2019
       
      

      

س 10/10/2019  الخم
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00  اساسيات الحاسوب  اولى شريعة 

اولى ادارة  A1-A3 A11 09:00 – 12:00 اساسيات الحاسوب 
  B4  A8  09:00 – 12:00 مهارات اتصال  اولى تقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  عقود وصياغة عقود   تانيةشريعة   

 B1 B11 09:00 – 12:00  المؤسسات المالية  تانية ادارة  

       تانيةتقانة بكالريوس   

       تانيةتقانة دبلوم   

 الجمعة 10/10/2019
       

       
       

ت 11/10/2019  الس
          

          
          

 االحد  13/10/2019
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00              2قانون دستوري   اولى شريعة 

  A1-A3  A11  09:00 – 12:00                         2رياضيات   اولى ادارة
  B4  A8  09:00 – 12:00  حسبان   تقانة بكالريوس اولى

  B4  A8  09:00 – 12:00  مبادئ نظم معلومات  اولىتقانة  دبلوم   

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  قانون جنائي  تانيةشريعة   

 B1 B11 09:00 – 12:00  2االحصاء  تانية ادارة  

 B5 A8 09:00 – 12:00  هياكل البيانات  تانيةتقانة بكالريوس   

 B5 A8 09:00 – 12:00  برمجة مرئية  تانيةتقانة دبلوم   



 

أمانة الشؤون العلمية – كلية النبالء للعلوم و التكنولوجيا  

 االثن  14/10/2019
          
          

          

 الثالثاء 15/10/2019
  A4 –A5  A9 –A12  09:00 – 12:00  2االنجليزيةاللغة   اولى شريعة 

  A1-A3  A11  09:00 – 12:00  2االنجليزيةاللغة   اولى ادارة
  B4  A8  09:00 – 12:00  2االنجليزيةاللغة   اولىتقانة بكالريوس + دبلوم 

 B2 A9 –A12 09:00 – 12:00  اصول فقه  تانيةشريعة   

       تانية ادارة  

 B5 A8 09:00 – 12:00  بحوث عمليات  تانيةتقانة بكالريوس   

       تانيةتقانة دبلوم   
  
  

  ورقة االمتحان.ملحوظة : يتم اعتماد الزمن المكتوب على 
 لم نتمكن من تلبية رغبة االبناء في وضع المقررات حسب طلبهم وذلك لصعوبات عملية متعلقة بترتيب عام لكل الدفع 

  اولى تقانة المعلومات  يوم الخميس الموفق  –امتحان عملي تطبيقات الحاسوب
 م17/10/2019


