
     
 
 

 2021-2020جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

قسم القانون
 

 

o حضوري -اللون االحمر 

  

المرحلة   المرحلة األولى  التاريخ اليوم
 الثانية 

المرحلة  
 الثالثة

 المرحلة الرابعة 

 دولي إنساني  دولي عام   حاسوب 25/7/2021 االحد

تحقيق جنائي وطب    عقوبات عام   26/7/2021 االثنين 
 عدلي  

  قضاء اداري  حاسوب مدخل قانون  27/7/2021 الثالثاء

القانون    28/7/2021 االربعاء 
 التجاري 

 منظمات دولية  

مرافعات    تاريخ قانون  29/7/2021 الخميس 
 مدنية 

 

 الحقوق العينية   المدني القانون    31/7/2021 السبت 

  عقود مدنية   مدخل الشريعة  1/8/2021 االحد

 أوراق تجارية   مالية عامة    2/8/2021 االثنين 

القانون   3/8/2021 الثالثاء
 الدستوري 

شركات   
 تجارية 

 أصول فقه 

القانون    4/8/2021 االربعاء 
 اإلداري 

 تنفيذ قانون ال  

  عقوبات خاص     اجرام وعقاب 5/8/2021 الخميس 

أحوال   عربي  7/8/2021 السبت 
 شخصية 

 دولي خاص  

  أصول جزائية   E حقوق انسان   8/8/2021 االحد

 عمل وضمان  أصول بحث  نظم سياسية  E 9/8/2021 االثنين 
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 لغة العربيةقسم ال

 المرحلة الرابعة   الثالثة المرحلة   المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخاليوم

  2021/07/25 األحد
األدب 

اإلسالمي)حضوري( 
 

النقد الحديث  
)حضوري(

 2021/07/26 اإلثنين 
النحو 

 )حضوري(
  النحو )حضوري( الحاسوب 

النحو )حضوري( الصرف    2021/07/27الثالثاء 

 علم النفس)النمو(  البالغة   2021/07/28 األربعاء 
العباسي األدب 

 )حضوري(
 

التطبيقات  األدبية الكتاب القديم   2021/07/29الخميس

 2021/07/31 السبت
األدب العربي قبل  

اإلسالم  
 )حضوري( 

 
النقد 

القديم)حضوري(
األدب 

 الحديث)نثر( 

 النحو )حضوري( الحاسوب    2021/08/01 األحد
منهج البحث  

 والمكتبة
 

 علوم الحديث   علوم القرآن   2021/08/02اإلثنين 

  البالغة )حضوري(  الصرف   2021/08/03الثالثاء 

األدب 
الحديث/الشعر  

)حضوري(

  أسس التربية   2021/08/04 األربعاء 
علم  

اللغة)حضوري( 
 القياس والتقويم 

 تحليل النص القرآني   حقوق اإلنسان   2021/08/05 الخميس
مناهج وطرائق  

 التدريس
 

 فقه اللغة األدب األندلسي   التعبير واإلنشاء  2021/08/07السبت

 أخالقيات المهنة  2021/08/08 األحد
العروض 

 والقافية)حضوري(
  الكتاب القديم

 التطبيقات اللغوية  االرشاد  والصحة   اإلدارة والتعليم  علم النفس   2021/08/09اإلثنين 
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 األنكليزيةلغة قسم ال

 

Day 

 

 

Date 

 

First Year 

 

Second Year 

 

Third Year 

 

Fourth Year 

Sunday 25/7 Reading 1 # Adults 
Education # 

Novel ##   

Monday 26/7  Introduction to 
ELT ## 

 Modern 
Poetry ## 

Tuesday 27/7 Grammar #  Pedagogy ##   

Wednesday 28/7  Phonology ##  Grammar # 

Thursday 29/7 (Arabic language) 
(Computer) # 

 Linguistics ##   

Saturday 31/7  Short Story ##  Modern Novel 
## 

Sunday 1/8 (Human Rights) 
(Fundamentals) # 

 Grammar #  

Monday 2/8  Poetry ##  Listening & 
Speaking # 

Tuesday 3/8 Phonetics ##  Poetry ##  

Wednesday 4/8  Grammar #  Translation ## 

Thursday 5/8 Psychology #  Drama ##  

Saturday 7/8  Drama ##  Listening & 
Speaking # 

Linguistics # 

Sunday 8/8 Introduction to 
Literature ## 

   

Monday 9/8  Advanced 
Reading # 

Academic 
Writing # 

Modern 
Drama ## 

Tuesday 10/8 Listening & Speaking 
# 

(Listening & 
Speaking)   # 

  

Wednesday 11/8 Writing #   (Academic 
Writing) # 

Guidance # Testing # 

 

- Yellow Color (Face-to-face Exam ##)    )##اللون األصفر )حضوري 
     Green Color (Electronic Exam #) )الكتروني #(اللون األخضر  -
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 المالية والمصرفيةقسم 

 جـــــــدول االمتحانات الحضورية

-مواد المرحلة االولى التأريخ االيـــــام 

 الفصل الثاني

مواد المرحلة الثانية 

 الفصل الثاني–

مواد المرحلة 

 سنوي -الثالثة

مواد المرحلة 

 سنوي -الرابعة

مؤسسات مالية   25/7/2021 االحـــد

 ومصرفية

  

  اساليب كمية  (2مبادئ االقتصاد) 26/7/2021 االثنين

سياسات نقدية وجهاز   27/7/2021 الثالثاء

 مصرفي

تقييم القرارات  

 االستثمارية

  محاسبة تكاليف   28/7/2021 االربعاء

 المحاسبة االدارية  تسويق مصرفي  29/7/2021 الخميس

نظام محاسبي   (2مبادئ االحصاء ) 31/7/2021 السبت

 موحد

 

نظم المعلومات   (2ادارة مالية)  1/8/2021 االحـــد

 المالية

  ادارة ماليـــة      2/8/2021 االثنين

 تدقيـــق ورقابـــة    3/8/2021 الثالثاء

  محاسبة ضريبية     4/8/2021 االربعاء

 محاسبة حكومية  (2محاسبة متوسطة )  5/8/2021 الخميس

 جــــــــدول االمتحانات االلكترونية

المرحلة  التأريخ االيام

 االولى

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الثانية

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الثالثة

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الرابعة

رمز 

 الصف

مبادئ االدارة  7/8/2021 السبت

(2) 

مالية  

 (2عامــــة)

تسويق  

 مصرفي

مصارف  

 اسالمية

 

مبادئ  8/8/2021 االحــد

 (2المحاسبة)

تجارة  

 الكترونية

تطبيقات  

 حاسوب

اسواق  

 مالية

 

 Reading 9/8/2021 االثنين

in  

Banking 

قواعد  

 (2بيانات )

عمليات  

 مصرفية

تمويل  

 دولي

 

مهارات  10/8/2021 الثالثاء

 الحاسوب
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 هندسة تقنيات الحاسوبقسم 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة  المرحلة االولى  التاريخ  اليوم
 شبكات واتصاالت الحاسوب  الكترونيات الحاسوب  شبكات واتصاالت الحاسوب  الكترونيات الحاسوب 

 انظمة االتصاالت المتنقلة  تكنلوجيا الحاسوب المتقدم    تطبيقات الحاسوب   2021/ 07/ 25 االحد 
   اسس هندسة السيطرة  اسس هندسة السيطرة    الحاسوبتراكيب  2021/ 07/ 26 االثنين
 االلياف الضوئية شبكات الحاسوب    االلكترونيك  2021/ 07/ 27 الثالثاء 
   التحليالت الهندسية  التحليالت الهندسية   االلكترونيك الرقمي  2021/ 07/ 28 االربعاء 
 بروتوكوالت شبكات الحاسوب  االنظمة الذكية نمذجة     معمارية المعالجات الدقيقة   2021/ 07/ 29 الخميس 
   االتصاالت الرقمية  المسيطرات الرقمية   1برمجة الحاسوب  2021/ 07/ 31 السبت 
 امنية الحاسبات وشبكاتها  تصميم دوائر موائمة الحاسوب   2برمجة الحاسوب   2021/ 08/ 1 االحد 
   معالجة االشارة الرقمية  االشارة الرقمية معالجة   اسس الهندسة الكهربائية 2021/ 08/ 2 االثنين
 حوسبة الوسائط المتعددة  حوسبة الوسائط المتعددة    اسس االتصاالت   2021/ 08/ 3 الثالثاء 
   المسيطرات الرقمية  االتصاالت الرقمية   الورش  2021/ 08/ 4 االربعاء 
 نظرية المعلومات والترميز  المتقدمة االلكترونيات الرقمية    االجهزة والقياسات   2021/ 08/ 5 الخميس 
   منظومات الزمن الحقيقي  منظومات الزمن الحقيقي   1الرياضيات  2021/ 08/ 7 السبت 
 ادارة المشاريع  ادارة المشاريع    2الرياضيات   2021/ 08/ 8 االحد 
   اسس شبكات  الكترونيك القدرة   الرسم الهندسي  2021/ 08/ 9 االثنين
   محاكيات الشبكات  محاكيات االنطمة االلكترونية  حقوق االنسان  2021/ 08/ 10 الثالثاء 

 

 المواد التي باللون االحمر هي مواد حضورية 
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 تقنيات المختبرات الطبيةقسم 

Days Date  First Stage 
Second 

Stage 
Third Stage  Fourth Stage 

Sunday  
25/7/202

1 
Lab. Safety & 

Medical**    

Immunology 

**   

Monday  
26/7/202

1  

  English 

language**    
 

Clinical 

Immunology*  

Tuesday  
27/7/202

1 
Computer 

Fundamentals**           
 

       Human 

Genetic*          

Wednesda

y  

28/7/202

1 
 

Molecular 

Biology*  
 

         

Histopathology*

*             

Thursday 
29/7/202

1 

Lab 

instrumentation*

*      

           

Virology**                    
  

Saturday  
31/7/202

1 
  

Lab. Safety & 

Medical 

Ethics**                

Medical 

Parasitology**          

Sunday  1/8/2021 Human Biology*        
 

Clinical 

chemistry*    

Monday  
2/8/2021 

  
 Medical 

Microbiology*   

   English 

language**     

Tuesday  3/8/2021 
English 

language**      

Histopathology

*       

Wednesda

y  4/8/2021 
  

Clinical 

Biochemistry*  
 

     Blood 

Transfer*         

Thursday 5/8/2021 
General 

chemistry*   

     Advanced 

L.T.**              

Saturday  7/8/2021   
  Human 

Physiology**        

Diagnostic 

Bacteriology*  

Sunday  8/8/2021 Anatomy*      
 

Blood 

Pathology*      

Monday  
9/8/2021  

Medical 

Parasitology*  

Computer 

Application**    

Advance 

Clinical 

chemistry* 

Tuesday  
10/8/202

1 
 Human 

Rights**       

           

Biostatical**           

     English 

language**        

Lab. 

Management & 

Re. Methods**                         

      حضوري  االمتحان *

      االمتحان الكتروني **
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 الهندسة المدنيةقسم 

 

 مالحظات مهمة: 

 ( صباحا   9:00)يبدأ االمتحان الساعة  االمتحان في هذه المواد الدراسية حضوريا

 عصرا ( الرابعة)يبدأ االمتحان الساعة   ية الكترونيااسالمواد الدراالمتحان في هذه 

 

 

 التاريخ  اليوم  المرحلة االولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة  المرحلة الرابعة 

 24/7/2021 السبت  ورش   +رسم هندسي    

 25/7/2021 االحد  جيولوجيا هندسية  خرسانة  مرور  هندسة األسس 

 26/7/2021 االثنين  اللغة االنكليزي    انشاءات  

 27/7/2021 الثالثاء   مقاومة   هندسة صحية 

 28/7/2021 االربعاء  ميكانيك   تحليالت عددية  

 29/7/2021 الخميس  كيمياء  رياضيات   هيدرولوجي 

 30/7/2021 الجمعة    

 31/7/2021 السبت  حاسوب  حريات  +حاسوب  تربة  

 1/8/2021 االحد     2خرسانة مسلحة  

 
تطبيقات هندسية في  

 الحاسوب 
 2/8/2021 االثنين  رياضيات  انكليزي 

 3/8/2021 الثالثاء   موائع  ادارة مشاريع نقل ومواصالت 

 4/8/2021 االربعاء     

 5/8/2021 الخميس  مواد بناء  مساحة  التحليالت الهندسية  منشئات حديدية 

 6/8/2021 الجمعة    

 إنشاء مباني  1خرسانة مسلحة   مواضيع مختارة 
+ حقوق  اللغة العربية

 انسان 
 7/8/2021 السبت 

 8/8/2021 االحد     

 9/8/2021 االثنين  فيزياء  إحصاء موارد مائية  تخمين 
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 التربية البدنية وعلوم الرياضةقسم 

 

 

 

 المرحلة الرابعة الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى التاريخ  اليوم

كرة السلة  الكتروني  علم التشريح  25/7 االحد

الكرة  + 

 الطائرة 

التدريب   الكتروني  الفسلجة   حضوري 

 الرياضي 

 الكتروني 

البحث   الكتروني  العالجية  - 26/7 االثنين

 العلمي

  - الكتروني 

كرة اليد +   الكتروني  التاريخ  27/7 الثالثاء 

 الجمناستك 

ساحة  الكتروني  االصابات حضوري 

وميدان + 

 كرة القدم 

 حضوري 

  +كرة اليد   -  - 28/7 األربعاء

 قدم كرة ال

  - حضوري 

ساحة  الكتروني  الحقوق   29/7 الخميس

 +وميدان

 المالكمة 

 الكتروني  علم النفس   - حضوري 

التربية  31/7 السبت

 الكشفية

التعلم   الكتروني  االحصاء الكتروني 

 الحركي

اسس   الكتروني 

 التربية

 الكتروني 

سلة كرة ال  - الكتروني  السباحة الكتروني  English 1/8 االحد

+ طرائق  

 تدري 

 حضوري 

+ التنس   - الكتروني  اللغة العربية 2/8 االثنين

 الجمناستك 

 الكتروني  English حضوري 

التحليل    - 3/8 الثالثاء 

 الحركي

  -  - الكتروني 

ساحة  4/8 األربعاء

+ وميدان 

 سلةكرة 

 المصارعة  - حضوري 

كرة   +

 الطائرة 

ادارة  حضوري 

 وتنظيم 

 الكتروني 

االختبارات  الكتروني  التدريب   - 5/8 الخميس

 والقياس 

 الكتروني  الحاسوب  الكتروني 

طرائق    - الكتروني  الحاسوب  7/8 السبت

 التدريس 

  - حضوري 

+  كرة اليد   - حضوري  الطرائق   - 8/8 االحد

الكرة  

 الطائرة 

 حضوري 

+  كرة القدم  9/8 االثنين

  رفع اثقال

)لياقة /

 بنات( 

ساحة   - حضوري 

+ وميدان 

 المبارزة 

  - حضوري 
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 التمريضقسم 

Only one stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *االمتحان حضوري 

 ** االمتحان الكتروني 
 

 

 

 

Day Date Subect 

Sunday 25/7/2021 Fundemental for Nurses 2Nursing 
 * 

Tuesday 27/7/2021 English Language ** 

Thursday 29/7/2021 ysiology for NurseshP* 

Saturday 31/7/2021 Computer Science** 

Monday 2/8/2021 Medical Terminology** 




