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جدول امتحاواث أعمال السىت ( وصف الرتم )

الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي 2016 / 2012م
الفرقة األولى
اليــوم

التاريـــخ

السبج

8132/1/13

األحد

8132/4/3

االثىني

8132/4/8

الزمه

املادة

مه إىل

املكان واجملموعت

أدادقاتذالربجمةذاهلقؽؾقة ذ-مرادالتذومصطؾحاتذذبالؾغةذ

01

02

مدرج (أ)

االرؾقزية ذ

من رقم جلوس  011إىل 201

-مبادئذحمادبة ذ

مدرج (ب)

-حزمذالتطبقؼاتذاملؽتبقةذ ذ

01

02

مدرج (ج)

مبادئذالدؾوكذالتـظقؿي ذ-الرياضقاتذوالتأمنيذ ذ

من رقم جلوس  203إىل 3811

01

02

من رقم جلوس  3813إىل  3011ذ

تنبيه هام :
 تبدأذاالمتحاناتذيفذمتامذالداسةذالعاذرةذصباحاً. لنذيدؿحذبدخولذالطالبذاالمتحانذبدونذكارنقةذاملعفدذترمذثاني. حيظرذسؾىذأيذرالبذدخولذاالمتحانذبأيذكتبذأوذمذكرات. حيظرذسؾىذأيذرالبذالدخولذبالتؾقػونذاحملؿولذومنذخيالفذذلكذدقحالذإديذجمؾسذتأديبذالطالب.زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
=========================================================

ذ
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جدول امتحاواث أعمال السىت ( وصف الرتم )

الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي 2016 / 2012م
الفرقة الثانية
اليــوم التاريــــخ
الثالثاء

8132/4/1

األربعاء

8132/4/4

السبج

8132/4/1

الزمه

املادة

مه إىل

ذإحصاء ذ-ذقواسدذبقاناتذ()1

ذ

02 01

ذتطبقؼاتذاالنرتنتذوالودائطذاملتعددة ذ

املكان واجملموعت

مدرج ( أ )
من رقم جلوس  8113حيت 8801

02 01

-ذمبادئذالتدويق ذ

مدرج ( ب )
من رقم جلوس  8803حتى 8011

مدرج ( ج )

دراداتذاقتصاديةذبالؾغةذاإلرؾقزية ذ

 02 01من رقم جلوس  8013حتىذ8211

قانونذساري ذتنبيه هام :
 تبدأذاالمتحاناتذيفذمتامذالداسةذالعاذرةذصباح ًا. لنذيدؿحذبدخولذالطالبذاالمتحانذبدونذكارنقةذاملعفدذترمذثاني.زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
=========================================================

ذ
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 حيظرذسؾىذأيذرالبذدخولذاالمتحانذبأيذكتبذأوذمذكرات. -حيظرذسؾىذأيذرالبذالدخولذبالتؾقػونذاحملؿولذومنذخيالفذذلكذدقحالذإديذجمؾسذتأديبذالطالب.

زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
=========================================================

ذ
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جدول امتحاواث أعمال السىت( وصف الرتم )

الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي 2016 / 2012م
الفرقة الثالثة
اليــوم التاريــــــخ

الزمه

املادة

من إىل

ذاقتصادذكؾي ذالسبج

8132/1/13

األحد

8132/4/3

االثىني

8132/4/8

-ذإدارةذاملشرتياتذواملخازن ذ

21

1

مدرج ( أ )
من رقم جلوس  1113حيت 1811

ذالتدويقذوالتجارةذااللؽرتونقة ذ-ذدراداتذإداريةذبالؾغةذ

املكان واجملموعت

21

1

االرؾقزية ذ

مدرج ( ب )
من رقم جلوس  1813حتى 1411

ذحمادبةذتؽالقف ذ-ذزؾقلذوتصؿقمذنظمذاملعؾومات ذ

مدرج ( ج )
21

1

من رقم جلوس  1413حتى 1010

تنبيه هام :
 تبدأذاالمتحاناتذيفذمتامذالداسةذالثانقةذسشرذزفراً.زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
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ذ
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 لنذيدؿحذبدخولذالطالبذاالمتحانذبدونذكارنقةذاملعفدذترمذثاني. حيظرذسؾىذأيذرالبذدخولذاالمتحانذبأيذكتبذأوذمذكرات. -حيظرذسؾىذأيذرالبذالدخولذبالتؾقػونذاحملؿولذومنذخيالفذذلكذدقحالذإديذجمؾسذتأديبذالطالب.

زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
=========================================================

ذ
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جدول امتحاواث أعمال السىت( وصف الرتم )

الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي 2016 / 2012م
الفرقة الرابعة
اليــوم التارـــــــخ

الزمه

املادة

من إىل

املكان  /اللجىت

دراداتذاشدوىذاالقتصادية ذالثالثاء

8132/4/1

األربعاء

8132/4/4

السبج

8132/4/1

-دراداتذحمادبقةذبالؾغةذ

1 21

االرؾقزية ذ

من رقم جلوس  4113حيت 4811

نظمذمعؾوماتذحمادبقة ذ-تطبقؼاتذاصادبذيفذاسدادذ

مدرج ( أ )

1 21

التؼارير ذ

مدرج ( ب )
من رقم جلوس  4813حتى 4411

مدرج ( ج )

-ادارةذاملؤدداتذاملالقةذ ذ

1 21

من رقم جلوس  4413حتى 4004

تنبيه هام :
 تبدأذاالمتحاناتذيفذمتامذالداسةذالثانقةذسشرةذذزفراً. لنذيدؿحذبدخولذالطالبذاالمتحانذبدونذكارنقةذاملعفدذترمذثاني. حيظرذسؾىذأيذرالبذدخولذاالمتحانذبأيذكتبذأوذمذكرات. حيظرذسؾىذأيذرالبذالدخولذبالتؾقػونذاحملؿولذومنذخيالفذذلكذدقحالذإديذجمؾسذتأديبذالطالب.زريراًذيفذ:ذ2012/2/13م ذ
رئيس عام االمتحانات
وعميد المعهد

أ.د.ذحمدنذسؾىذالؽتبى
=========================================================

ذ
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