
ع 
ول

م

ن
حا

مت
ال
ا

م2019/6/16األحد الولت/ الفترة التخصصالكلٌه
الثالثاء 

م2019/6/18

الخمٌس 

م2019/6/20
م2019/6/23األحد 

الثالثاء 

م2019/6/25

الخمٌس 

م2019/6/27
م2019/7/4الخمٌس م2019/7/2الثالثاء م2019/6/30األحد 

BiostatisticsBiophysics 11-9األولى صٌدله
Public Health& 

Medical Ethics

Medical 

Terminology
Islamic Culture

English 

Language (2)
Biology (2)الثمافة الوطنٌة/////

BiostatisticsBiophysics 11-9األولى مختبرات
Public Health& 

Medical Ethics

Medical 

Terminology
Islamic Culture

English 

Language (2)
Biology (2)الثمافة الوطنٌة/////

الهندسة الوصفٌهالثمافة الوطنٌة( 1 )مساحه (2 )اللغه االنجلٌزٌة الثمافة االسالمٌه1مٌكانٌكا هندسٌة مواد بناء/////2رٌاضٌات  11-9األولى هندسه مدنً

الظل والمنظورالثمافة الوطنٌة(1)تارٌخ فن (2 )اللغه االنجلٌزٌة /////1تارٌخ عمارة 1نظرٌات عمارة /////2رٌاضٌات  11-9األولى هندسه معماري

الظل والمنظورالثمافة الوطنٌة(1)تارٌخ فن (2 )اللغه االنجلٌزٌة /////1تارٌخ عمارة 1نظرٌات عمارة /////2رٌاضٌات  11-9األولى هندسه دٌكور

/////الثمافة الوطنٌةعلم األحٌاء(2 )اللغه االنجلٌزٌة الثمافة االسالمٌهتصنٌف االجهزة الطبٌةمٌكانٌكا هندسٌة(1)هندسة كهربائٌة 2رٌاضٌات  11-9األولى هندسه معدات طبٌه

IT 11-9األولى 
Computer Skills 

(2)
Mathematics (2)

English 

Language (2)

Digital Logic 

Design of 

Computer

Islamic Culture
Discrete 

Mathematics
/////الثمافة الوطنٌة/////

 11-9األولى جرافٌن
Computer Skills 

(2)
Mathematics (2)

English 

Language (2)
/////Islamic Culture//////////الثمافة الوطنٌة/////

/////الثمافة الوطنٌة//////////مبادئ التسوٌكالسلون التنظٌمً(2)اللغة اإلنجلٌزٌة مبادئ التصاد كلً(2)مبادئ محاسبة  11-9األولى اداره اعمال

/////الثمافة الوطنٌة//////////مبادئ التسوٌكالسلون التنظٌمً(2)اللغة اإلنجلٌزٌة مبادئ التصاد كلً(2)مبادئ محاسبة  11-9األولى محاسبه

نظم معلومات 

ادارٌه
مبادئ التسوٌك/////(2)اللغة اإلنجلٌزٌة مبادئ التصاد كلً(2)مبادئ محاسبة  11-9األولى 

ممدمة الى تكنولوجٌا 

المعلومات
/////الثمافة الوطنٌة/////

نظم معلومات 

محاسبٌه
//////////(2)اللغة اإلنجلٌزٌة مبادئ التصاد كلً(2)مبادئ محاسبة  11-9األولى 

ممدمة الى تكنولوجٌا 

المعلومات
/////الثمافة الوطنٌة/////

علوم مالٌه 

ومصرفٌه
/////الثمافة الوطنٌة//////////مبادئ التسوٌكالسلون التنظٌمً(2)اللغة اإلنجلٌزٌة مبادئ التصاد كلً(2)مبادئ محاسبة  11-9األولى 

كلٌة اللغات والعلوم 

اإلنسانٌة 

واالجتماعٌة

لغة انجلٌزٌة 

وترجمة
Dictionary SkillsReading (II)///// 11-9األولى 

French 

(Elementary)
Writing (II)Grammar (II)

Listening & 

Speaking (II)
Islamic Cultureالثمافة الوطنٌة

: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

.ال ٌسمح بتعدٌل مواعٌد امتحان الممررات التً فً الجدول ألي تخصص إال بموافمة عمٌد الكلٌة خطٌا بعد تولٌع جمٌع طالب التخصص على طلب التعدٌل وبشرط تبدٌل مواد فمط بنفس األٌام  - 

كلٌة العلوم االدارٌه 

والمالٌة

(كلٌة العلوم الطبٌة  )المبنى ب  + (كلٌة الهندسة  )المبنى أ - م  المستوى األول  2019-2018ممترح جداول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً للعام 

كلٌة العلوم الطبٌه

كلٌة الهندسه

كلٌة الحاسوب 

ونظم المعلومات
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طب
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ع 
ول

م

ن
حا

مت
ال
ا

الولت/ الفترة التخصصالكلٌه
السبت 

م2019/6/15

اإلثنٌن 

م2019/6/17

األربعاء 

م2019/6/19
م2019/6/22السبت 

اإلثنٌن 

م2019/6/24

األربعاء 

م2019/6/26

السبت 

م2019/6/29
م2019/7/3األربعاء م2019/7/1اإلثنٌن 

 11-9األولى صٌدله
Pharmaceutics   

(1)
/////

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry  (2)

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry(2)

Immunology & 

Virology

Physical 

Chemistry

Pharmaceutical 

Microbiology
/////Pharmacology  (1)

Hematology  (1)///// 11-9األولى مختبرات
Molecular 

Biology
Biochemistry (2)

Medical 

Entomology
Epidemiology

Medical  

Bacteriology
/////Histology

الرسم المدنً

م2019/7/4الخمٌس 

3تارٌخ عمارة ( 1 )خرسانة مسلحه /////( 2 )انشاء مبانً تصوٌر ضوئً 11-9األولى هندسه معماري
كٌمٌاء )نظرٌة ألوان 

(ألوان
/////مساحه( 3 )نظرٌات عمارة 

3تارٌخ عمارة /////2نظرٌات تصمٌم داخلً تارٌخ اثاثتصوٌر ضوئً 11-9األولى هندسه دٌكور
كٌمٌاء )نظرٌة ألوان 

(ألوان
/////خامات اثاث/////

/////تشرٌح و وظائف أعضاءمٌكانٌكا حٌوٌهموائعثٌرمودٌنامٌن1الكترونٌات (4)لغة انجلٌزٌة 4رٌاضٌات ( 2 )برمجه  11-9األولى هندسه معدات طبٌه

تكنولوجٌا 

المعلومات واإلنترنت
 11-9األولى 

Operating 

Systems
/////

Computer 

Ethics and Law
/////

Web Design 

and 

Programming

/////

Database 

Languages and 

Tools

Visual 

Programming

Communication 

Skills

التصمٌم الجرافٌكً 

والوسائط اإلعالمٌة
//////////////////////////////////////////////////

المانون التجاري/////محاسبة شركات أموالمالٌة عامة/////إدارة العملٌات االنتاجٌة/////ادارة التامٌن والمخاطررٌاضة مالٌة 11-9األولى اداره اعمال

المانون التجاري/////محاسبة شركات أموالمالٌة عامة/////إدارة العملٌات االنتاجٌة/////ادارة التامٌن والمخاطررٌاضة مالٌة 11-9األولى محاسبه

نظم معلومات 

ادارٌه
ادارة التامٌن والمخاطر///// 11-9األولى 

نظم معلومات ادارٌة 

متمدم
/////أنظمة لواعد البٌانات//////////البرمجة المرئٌةإدارة العملٌات االنتاجٌة

نظم معلومات 

محاسبٌه
////////// 11-9األولى 

ممدمة الى النظم 

المحاسبٌة و تطبٌماتها
/////أنظمة لواعد البٌاناتمحاسبة شركات أموال/////البرمجة المرئٌة/////

علوم مالٌه 

ومصرفٌه
/////محاسبة شركات أموالمالٌة عامة//////////البنون اإلسالمٌةادارة التامٌن والمخاطررٌاضة مالٌة 11-9األولى 

التشرٌعات المالٌة 

والمصرفٌة

كلٌة اللغات والعلوم 

اإلنسانٌة 

واالجتماعٌة

لغة انجلٌزٌة 

وترجمة
 11-9األولى 

Introduction to 

Literature
/////Statistics

Communication 

Skills
/////

French 

(Advance)
/////

Introduction to 

Linguistics
Advance Writing

مماومة مواد/////مٌكانٌكا موائع/////

: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

.ال ٌسمح بتعدٌل مواعٌد امتحان الممررات التً فً الجدول ألي تخصص إال بموافمة عمٌد الكلٌة خطٌا بعد تولٌع جمٌع طالب التخصص على طلب التعدٌل وبشرط تبدٌل مواد فمط بنفس األٌام  - 

 (كلٌة الهندسة  )المبنى أ - م  المستوى الثانً 2019-2018ممترح جداول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً للعام 

كلٌة العلوم الطبٌه

كلٌة الهندسه

كلٌة الحاسوب 

ونظم المعلومات

كلٌة العلوم االدارٌه 

والمالٌة

سة
ند

له
 ا
ٌة

كل
ى 

بن
م

 11-9األولى هندسه مدنً
خواص واختبار 

الخرسانة
(1)تحلٌل  إنشاءات (4)لغة انجلٌزٌة 4رٌاضٌات 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ع 
ول

م

ن
حا

مت
ال
ا

م2019/6/16األحد الولت/ الفترة التخصصالكلٌه
الثالثاء 

م2019/6/18

الخمٌس 

م2019/6/20
م2019/6/23األحد 

الثالثاء 

م2019/6/25

الخمٌس 

م2019/6/27
م2019/7/4الخمٌس م2019/7/2الثالثاء م2019/6/30األحد 

/////2- 12الثانٌة  صٌدله
Pharmacology 

(3)

Pharmaceutics  

(3)
Toxicology/////

Medical 

Parasitology
/////

Pharmaceutical 

Biochemistry  (2)

General 

Pharmacognosy  

(2)

2Hematology  (3)- 12الثانٌة  مختبرات
Blood 

transfusion (2)
Hormones

Environmental 

Health

Clinical 

Immunology
Toxicology

Medical 

Helminthology
/////Medical Virology

/////هندسة طرق ومرور/////2هندسة االساسات طرق عددٌة هندسٌةمنشؤت مائٌههندسة بٌئٌةاالحصاء الهندسً(2)خرسانة مسلحة 2- 12الثانٌة  هندسه مدنً

///////////////هندسه صحٌةإلتصاد البناء/////تحكم بٌئًمشؤت معدنٌةطرق بحث2- 12الثانٌة  هندسه معماري

نظم التصوٌر الطبًهندسة سرٌرٌة2- 12الثانٌة  هندسه معدات طبٌه
 )صٌانه االجهزة الطبٌة 

1 )

معالجات ومتحكمات دلٌمة 

( 1 )
2اجهزة طبٌة 

هندسة األنظمة الرلمٌة 

(1)
//////////معالجة اإلشارات الحٌوٌة

////////////////////إلتصاد البناء/////تحكم بٌئًالٌه جسم االنسان/////2- 12الثانٌة  هندسه دٌكور

IT  2- 12الثانٌة

Internt 

Architecture 

and Protocols

/////
Multimedia 

Systems

Software 

Engineering

Decision 

Support 

Systems

/////

Faculty Elective -

principle of 

management

/////
Human Computer 

Interaction

/////2- 12الثانٌة  جرافٌن
Computer 

Ethics and Law
//////////Typography////////////////////

//////////(2)محاسبة ادارٌة /////إدارة المواد/////اإلدارة العامة(2)محاسبة تكالٌف 2- 12الثانٌة  اداره اعمال
تطبٌمات الحاسوب فً 

االدارة

(2)محاسبة ضرٌبٌة  /////(2)محاسبة ادارٌة /////محاسبة المنشات النفطٌة//////////(2)محاسبة تكالٌف 2- 12الثانٌة  محاسبه
تطبٌمات الحاسوب فً 

المحاسبه

نظم معلومات 

ادارٌه
اإلدارة العامة/////2- 12الثانٌة  

إدارة سلسلة التزوٌد 

واإلمدادات
/////تراسل البٌانات و الشبكاتامن المعلومات/////تمنٌات الوٌب/////

نظم معلومات 

محاسبٌه
/////(2)محاسبة تكالٌف 2- 12الثانٌة  

إدارة سلسلة التزوٌد 

واإلمدادات
/////تراسل البٌانات و الشبكاتامن المعلومات(2)محاسبة ادارٌة تمنٌات الوٌب/////

علوم مالٌه 

ومصرفٌه
//////////المالٌة الدولٌة/////األسواق المالٌة/////2- 12الثانٌة  

تحلٌل االستثمار باألوراق 

المالٌه
/////

محلٌة )العملٌات المصرفٌة 

(ودولٌة

كلٌة اللغات والعلوم 

اإلنسانٌة 

واالجتماعٌة

لغة انجلٌزٌة 

وترجمة
2- 12الثانٌة  

Translation 

Theories
/////

Research 

Methods
/////

Translation in 

The Field of 

Humanities

/////

Second 

Language 

Learning and 

Acquisition

/////
Translation in The 

Field of Natural

 (كلٌة الهندسة)المبنى أ - م  المستوى الثالث 2019-2018ممترح جداول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً للعام 

: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

.ال ٌسمح بتعدٌل مواعٌد امتحان الممررات التً فً الجدول ألي تخصص إال بموافمة عمٌد الكلٌة خطٌا بعد تولٌع جمٌع طالب التخصص على طلب التعدٌل وبشرط تبدٌل مواد فمط بنفس األٌام  - 

سة
ند

له
 ا
ٌة

كل
ى 
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م

كلٌة العلوم الطبٌه

كلٌة الهندسه

كلٌة الحاسوب 

ونظم المعلومات

كلٌة العلوم االدارٌه 

والمالٌة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المسجـل الـعـام                                             الكنترول
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ع 
ول

م

ن
حا

مت
ال
ا

الولت/ الفترة التخصصالكلٌه
السبت 

م2019/6/15

اإلثنٌن 

م2019/6/17

األربعاء 

م2019/6/19
م2019/6/22السبت 

اإلثنٌن 

م2019/6/24

األربعاء 

م2019/6/26

السبت 

م2019/6/29
م2019/7/3األربعاء م2019/7/1اإلثنٌن 

2- 12الثانٌة  صٌدله
Industrial 

Pharmacy  (2)
/////

Biopharmaceutic

s &  

Pharmacokinetic

s  (2)

Phytochemistry  

(2)
/////

Drug Delivery 

Systems

Clinical 

Pharmacy 

&Thrapeutics  (2)

/////

Pharmaceutical 

Medicinal 

Chemistry(2)

2- 12الثانٌة  مختبرات

Lab. 

Management 

and Supervision

/////

Diagnosis of 

Parasitology & 

Field studies

Diagnostic 

Microbiology
/////Quality Control///////////////

//////////هندسة المٌاه العادمة/////التصاد هندسً/////هندسة جسور2- 12الثانٌة  هندسه مدنً
 3خرسانة مسلحة

3مساحة +
/////

كمٌات ومواصفات/////2- 12الثانٌة  هندسه معماري
الحفاظ على المعالم 

التارٌخٌة
//////////////////////////////

سالمة مهنٌةنظم اإلدارة و التسوٌك2- 12الثانٌة  هندسه معدات طبٌه
تصمٌم و تطوٌر األجهزة 

الطبٌة اإللكترونٌة

االعضاء واالطراف 

الصناعٌة
هندسة بٌئٌة

صٌانه اجهزه طبٌه     

( 3 )
///////////////

//////////////////////////////////////////////////هندسه دٌكور

IT  2- 12الثانٌةSoft computing/////

Database 

application 

(oracle)

/////
Electronic 

Commerce
////////////////////

//////////////////////////////////////////////////جرافٌن

2- 12الثانٌة  اداره اعمال
مراسالت تجارٌة باللغة 

اإلنجلٌزٌة
///////////////ادارة منشآت متخصصة/////إدارة الجودة الشاملة/////ادارة األعمال الدولٌة

(2)مراجعه نظم محاسبٌةمحاسبة دولٌة/////2- 12الثانٌة  محاسبه
دراسات محاسبٌة 

باللغة االنجلٌزٌة
//////////نظرٌة محاسبٌة/////

نظم معلومات 

ادارٌه
2- 12الثانٌة  

مراسالت تجارٌة باللغة 

اإلنجلٌزٌة
//////////نظم دعم إتخاذ المرارادارة منشآت متخصصة/////إدارة الجودة الشاملة/////ادارة األعمال الدولٌة

نظم معلومات 

محاسبٌه
/////نظم محاسبٌة//////////2- 12الثانٌة  

دراسات محاسبٌة 

باللغة االنجلٌزٌة
//////////نظم دعم إتخاذ المرار/////

علوم مالٌه 

ومصرفٌه
2- 12الثانٌة  

ادارة المحافظ 

االستثمارٌة
إدارة الجودة الشاملة//////////

دراسات مالٌة 

ومصرفٌة باللغة 

االنجلٌزٌة

//////////التحلٌل المالً/////

كلٌة اللغات والعلوم 

اإلنسانٌة 

واالجتماعٌة

لغة انجلٌزٌة 

وترجمة
/////2- 12الثانٌة  

Cross Cultural 

Translation
/////

Commercial and 

legal Translation
/////

Issues and 

Problems in 

Translation

/////
Texts 

Translations
/////

: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

.ال ٌسمح بتعدٌل مواعٌد امتحان الممررات التً فً الجدول ألي تخصص إال بموافمة عمٌد الكلٌة خطٌا بعد تولٌع جمٌع طالب التخصص على طلب التعدٌل وبشرط تبدٌل مواد فمط بنفس األٌام  - 

كلٌة العلوم الطبٌه

 (كلٌة الهندسة)المبنى أ - م  المستوى الرابع 2019-2018ممترح جداول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً للعام 
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: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

.ال ٌسمح بتعدٌل مواعٌد امتحان الممررات التً فً الجدول ألي تخصص إال بموافمة عمٌد الكلٌة خطٌا بعد تولٌع جمٌع طالب التخصص على طلب التعدٌل وبشرط تبدٌل مواد فمط بنفس األٌام  - 
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