
 ()الدور االول 0201-0202للعام الدراسً  لقسم ادارة االعمال للفصل الدراسً الثانً نهائًالااللكترونً ات جدول االمتحان

 للمراحل كافة

 المرحلت الرابعت المرحلت الثالثت المرحلت الثاوَت المرحلت االولي الَوم و الخارٍخ

 - بحود عملَاث - مبادئ الخصاد االحذ 52/7/5252

االثىَه 52/7/5252  حوكمت الشركاث - رأس المال الفكرً حاصباث 

الثالثاء 57/7/5252  - اوكلَزً - حجارٍت مراصالث 

االربعاء 52/7/5252  ادارة الجودة - محاصبت مالَت اوكلَزً 

الخمَش 52/7/5252  - محاصبت حكالَف حاصباث حموق اوضان 

الضبج 12/7/5252   جذوىدراصت  اوكلَزً مبادئ احصاء 
 

 -مالحظات مهمة :

 . فً حال مصادفة احد اٌام االمتحانات عطلة ٌتم تأجٌل االمتحان الى ما بعد الٌوم االخٌر 

 ًسٌكون االمتحان االلكترون ( على منصةClassroom) .من فاعلٌة االٌمٌل المؤسسً للطلبة, لذا ٌجب التأكد  و باالٌمٌل المؤسسً حصرا. 

  ( عصرا 5( الى الساعة )  ظهرا 0) الساعة  منفقط ٌبدأ ساعات  3 سٌكون وقت االمتحان. 

 .علً جمٌع الطلبة التأكد من اٌمٌالتهم المؤسسٌة و اعالم ممثل التعلٌم االلكترونً بأي خلل قبل االمتحانات ب اربعة اٌام ع االقل 

 قال( و التأكد من توفر شبكة االنترنٌت.اجهزة حاسوب او جهاز الهاتف النزمة )المعدات الالااللكترونٌة و تجهٌز لتوقٌتات االمتحانٌه على جمٌع الطلبة االلتزام با 

 ٌجوز االمتحان اكثر من مرة. عدم الضغط على كلمة ارسال اال بعد التأكد من جمٌع االجابات و صحتها و ال 

 ا بذمتهم من االقساط الدراسٌةعلى جمٌع الطلبة تسدٌد م. 

 كون حضوري.لعملً لمادة الحاسبات فسوف ٌاما بالنسبة المتحان ا 
 

 

 رئاسة قسم ادارة االعمال

 



 )الدور االول( 0201-0202لقسم ادارة االعمال للعام الدراسً  نهائً للفصل الدراسً الثانًالات الحضوري جدول االمتحان

 للمراحل كافة

 المرحلت الرابعت المرحلت الثالثت  المرحلت الثاوَت المرحلت االولي الَوم و الخارٍخ

االحد 1/8/0201  ادارة الخفاوض  - - 

االثنٌن 0/8/0201  - حطبَماث ادارة المشارٍع - - 

الثالثاء 3/8/0201  ادارة المحفظت - بحود حضوٍك - 

االربعاء 4/8/0201  - ادارة الخأمَه - مبادئ ادارة االعمال 

الخمٌس 5/8/0201  المعرفتادارة  - الخجارة االلكخرووَت - 

السبت 7/8/0201  - ادارة مالَت - - 

االحد 8/8/0201  - - ادارة امذاداث - 

االثنٌن 9/8/0201  - حفكَر اصخراحَجٌ - مبادئ محاصبت 

الثالثاء 12/8/0201  - - صلون حىظَمٌ - 
 

 -مالحظات مهمة :

  . االلتزام بلبس الكمامة اثناء اداء االمتحانات داخل و خارج القاعات الدراسٌة 

 . عدم ادخال اجهزة الهواتف المحمولة الى القاعات االمتحانٌه 

 . فً حال مصادفة احد اٌام االمتحانات عطلة ٌتم تأجٌل االمتحان الى ما بعد الٌوم االخٌر 

  ظهراً  10 صباحاً الى الساعة  9 الساعة  منٌبدأ االمتحان    . 

 لتوقٌتات االمتحانٌه و جلب كافة المستلزمات الخاصة باالمتحان الحضوري, اضافة الى ابراز الهوٌة للطالب .على جمٌع الطلبة االلتزام با 

  ما بذمتهم من االقساط الدراسٌةعلى جمٌع الطلبة تسدٌد . 

  ًو االولى متحانات للمرحلة الثانٌة و الثالثةبعد اخر ٌوم لالسٌكون امتحان الحاسوب العمل . 

 رئاسة قسم ادارة االعمال


