
معهد العبىر العالى لإلدارة والحاسباث ونظم المعلىماث 

إدارة االمتحاناث 

لطالب الفرقت االولى والثانيت والثالثت والرابعت  (المحاسبت- إدارة األعمال )2021 / 2020جدول امتحاناث مىاد الفصل الصيفي 

يىاديىاديىاديىاديىاديىاديىاديىاد

انفرلخ انراثعخ انفرلخ انثبنثه  انفرلخ انثبَيخ  انفرلخ االونً انفرلخ انراثعخ انفرلخ انثبنثخ  انفرلخ انثبَيخ   انفرلخ االونً 

يٍ انسبعخ انىاحذح وانُصف ظهرًا حزي انثبنثخ وانُصف ظهرًا

11/09/2021انسجذ

دراسبد رجبريخ 

ثبنهغخ األورثيخ 

(يحبسجخ)

انشعجخ  انزبريخ انيىو 

(3.30 إني انسبعخ 1.30يٍ انسبعخ )انفزرح انثبَيخ  (11.30 إني انسبعخ 9.30يٍ انسبعخ  )انفزرح االونً 

يٍ انسبعخ انزبسعخ وانُصف صجبحًب  إني انحبديخ عشر وانُصف ظهرًا 

يحبسجخ ضريجيخيحبسجخ

 إدارح 

 إدارح  الئحخ لذيًخ

يحبسجخ

إدارح 

 إدارح  الئحخ لذيًخ

يشكالد يحبسجيخ 

يعبصرح وثحىس عًهيبد

احصبء يزمذو12/09/2021االحذ

رًُيخ الزصبديخ13/09/2021األثُيٍ

الزصبد رطجيمً
انزسىيكادارح عبيخ

(4)نغخ اورثيخ (2)الزصبد 
انًبنيخ انعبيخ 

وانضرائت
رخطيط ورلبثخ اَزبج

ادارح انًىارد 

انجشريخ
(1)الزصبد 

يمذيخ فً انطرق 

االحصبئيخ
اصىل انًراجعخ

11/09/2021انسجذ

دراسبد رجبريخ 

ثبنهغخ األورثيخ 

(يحبسجخ)
لبَىٌ رجبريانريبضخ انجحزه 

يحبسجخ حكىييخ 

وهيئبد غير هبدفخ 

نهرثح

يحبسجخ

رًُيخ الزصبديخ إدارح 

رحهيم الزصبدي إدارح  الئحخ لذيًخ

يحبسجخ انًؤسسبد انًبنيخيحبسجخ

 إدارح 

 إدارح  الئحخ لذيًخ

15/09/2021األرثعبء

االحصبء انزطجيمً
14/09/2021انثالثبء

دراسبد رجبريخ ثبنهغخ 

(ادارح اعًبل)االورثيخ  3نغخ اورثيخيجبديء اإلدارح 
رطجيمبد انحبست 

اآلنً
يجبديء انمبَىٌ ادارح االعًبل انذونيخ

يحبسجخ يزىسطخ 

(1)

يشكالد يحبسجيخ 

يعبصرح وثحىس عًهيبد (2)نغخ اورثيخ يحبسجخ إداريخ(1)يجبديء انًحبسجخ 
الزصبديبد انُمىد 

وانجُىن
االدارح انًبنيخ

رًُيخ الزصبديخ13/09/2021األثُيٍ

يراجعخ يزمذيخَظى يعهىيبد يحبسجيخيحبسجخ

 إدارح 

 إدارح  الئحخ لذيًخ

يحبسجخ

 إدارح 

انجحىس انزسىيميخ إدارح  الئحخ لذيًخ

عًيذ انًعهذ وكيم شئىٌ انطالة يذير إدارح االيزحبَبد 

خبنذ انجهُسً . د.أَشأد إدوارد . د.و.أيحًذ عجذ انىاحذ . د

دراسبد رجبريخ 

ثبنهغخ االورثيخ 

احصبء

18/09/2021انسجذ
االسىاق 

وانًؤسسبد انًبنيخ

يحبسجخ ركبنيف يزمذيخ

ادارح االَزبج وانعًهيبد(1)نغخ أورثيخ 

دراسبد رجبريخ 

ثبنهغخ األورثيخ 

(الزصبد)

ادارح انًىاد 2يجبديء انًحبسجخ 

االلزصبد انذونً
االسزثًبر فً االوراق 

انًبنيخ

15/09/2021األرثعبء
انعهىو انسهىكيخ

ريبضيبد انًبل 

واالسزثًبر
ارصبالد رسىيميخاصىل انزكبنيف

 الزصبديبد انًىارد 

وانزطىر

يحبسجخ يزىسطخ 

2



 المعلومات ونظم والحاسبات لإلدارة العالى العبور معهد

 االمتحانات إدارة

 والرابعة والثالثة والثانية االولى الفرقة لطالب (الحاسب علوم)2021 / 2020 الصيفي الفصل مواد امتحانات جدول

موادموادموادموادموادموادموادمواد

الرابعة الفرقة الثالثه الفرقة  الثانية الفرقة  االولى الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة   الثانية الفرقة  االولى الفرقة 

المتعددة الوسائط بالحاسب الرسمواحتماالت احصاء2 رياضيات 11/09/2021السبت
 الحاسبات فى مقدمة

وتطبيقاتها
االصطناعى الذكاءالنظم تصميممنطقى تصميم

 الشعبة التاريخ  اليوم

(3.30 الساعة إلي 1.30 الساعة من)  الثانية الفترة(11.30 الساعة إلي 9.30 الساعة من ) االولى الفترة

ً والنصف التاسعة الساعة من ظهراً والنصف الثالثة حتي ظهراً والنصف الواحدة الساعة من ظهراً والنصف عشر الحادية إلي  صباحا

 علوم

قديمة الئحة علوم

 علوم

قديمة الئحة علوم

االنماط على التعرف
 الحاسبات تنظيم

التجميع ولغة
الحاسب شبكات التشغيل نظمفيزياء13/09/2021األثنين

الكترونياتالقرار دعم نظمالحاسبات واجهات بيانات هياكل

(2)انجليزية لغةالشبكات برمجة

 النظم تحليل
 قواعد نظم

الموزعة البيالنات

 وامن المعلومات سرية

الشبكات

المتعددة الوسائط بالحاسب الرسمواحتماالت احصاء2 رياضيات

12/09/2021األحد

11/09/2021السبت
 الحاسبات فى مقدمة

وتطبيقاتها

(1) رياضيات

االصطناعى الذكاءالنظم تصميممنطقى تصميم

انسانية علوم علوم

معرفى نفس علمقديمة الئحة علوم

 علوم

قديمة الئحة علوم
الخبيرة النظم

 البرمجيات هندسة

2
الهيكلية البرمجه

 الملفات تنظيم

ومعالجتها

االنماط على التعرف
 الحاسبات تنظيم

التجميع ولغة
الحاسب شبكات

قانون البرامج حزمالبيانات قواعد نظمالشيئية البرمجةمحددة تراكيب

13/09/2021األثنين

15/09/2021األربعاء

(1)انجليزية لغة

فيزياء

الصور معالجة3 رياضيات المنطقية البرمجة14/09/2021الثالثاء

(2)انجليزية لغةالشبكات برمجةالتشغيل نظم

1البرمجيات هندسة علوم

إنسان حقوققديمة الئحة علوم

 المعهد عميد الطالب شئون وكيل االمتحانات إدارة مدير

 البهنسى خالد. د.أ إدوارد نشأت. د.م.أ الواحد عبد محمد. د

قانون البرامج حزمالبيانات قواعد نظمالشيئية البرمجةمحددة تراكيب 15/09/2021األربعاء



معهد العبىر العالى لإلدارة والحاسباث ونظم المعلىماث 

إدارة االمتحاناث 

لطالب الفرقت االولى والثانيت والثالثت والرابعت  (نظم المعلىماث اإلداريت)2021 / 2020جدول امتحاناث مىاد الفصل الصيفي 

يىاديىاديىاديىاديىاديىاديىاديىاد

انفرلخ انراثعخ انفرلخ انثبنثه  انفرلخ انثبَيخ  انفرلخ االونً انفرلخ انراثعخ انفرلخ انثبنثخ  انفرلخ انثبَيخ   انفرلخ االونً 

ادارح انًؤسسبد انًبنيخ 

وانزًىيم
11/09/2021انسجذ

انشعجخ  انزبريخ انيىو 

(3.30 إني انسبعخ 1.30يٍ انسبعخ )انفزرح انثبَيخ  (11.30 إني انسبعخ 9.30يٍ انسبعخ  )انفزرح االونً 

يٍ انسبعخ انزبسعخ وانُصف صجبحًب  إني انحبديخ عشر وانُصف ظهرًا 

يجبديء االلزصبد
رطجيمبد االَزرَذ 

وانىسبئط انًزعذدح

ادارح انًشزريبد 

وانًخبزٌ
ادارح االفراد

االحصبء وحسو 

ثحىس انعًهيبد

يٍ انسبعخ انىاحذح وانُصف ظهرًا حزي انثبنثخ وانُصف ظهرًا

يجبديء رسىيكانخطر وانزأييٍَظى 

رسىيكانريبضيبد وانزأييٍَظى الئحخ لذيًخ

دراسبد يحبسجيخ 

Eثبنهغخ 

يراسالد 

ويصطهحبد ثبنهغخ
يحبسجخ ضرائت

شجكبد وايٍ 

انًعهىيبد

يجبديء انسهىن 

انزُظيًً

دراسبد إداريخ 

ثبنهغخ االَجهيسيخ
12/09/2021األحذ

ادارح انًؤسسبد انًبنيخ 

وانزًىيم
يجبديء االلزصبد11/09/2021انسجذ

رطجيمبد االَزرَذ 

وانىسبئط انًزعذدح

ادارح انًشزريبد 

وانًخبزٌ
ادارح االفراد

االحصبء وحسو 

ثحىس انعًهيبد

يجبدئ االحصبءدراسبد رجبريخ ثبنهغخَظى 

َظى الئحخ لذيًخ
دراسبد الزصبديخ 

ثبنهغخ االَجهيسيخ
االحصبء

دراسبد جذوي 

الزصبديخ
13/09/2021األثُيٍ

دراسبد يحبسجيخ 

Eثبنهغخ 

يراسالد 

ويصطهحبد ثبنهغخ
يحبسجخ ضرائت

شجكبد وايٍ 

انًعهىيبد

يجبديء انسهىن 

انزُظيًً

دراسبد إداريخ 

ثبنهغخ االَجهيسيخ
12/09/2021األحذ

2لىاعذ ثيبَبد 1لىاعذ ثيبَبد لبَىٌ يذًَ ورجبريَظى دعى انمرار
يجبديء يحبسجخ َظى 

يحبسجخ انشركبد 

(اشخبص وايىال)
يحبسجخ انشركبدَظى الئحخ لذيًخ

ادارح االَزبج وانعًهيبد يجبديء انريبضيبدَظى 
َظى ييكُخ األعًبل 

انًكزجيخ

شجكبد وايٍ 

انًعهىيبد

ادارح االَزبجإدارح عبيخَظى الئحخ لذيًخ
حسو انزطجيمبد 

انًكزجيخ

رطجيمبد االَزرَذ 

وانىسبئط انًزعذدح

يحبسجخ انزكبنيف
رطجيمبد انحبست فً اعذاد 

انزمبرير
15/09/2021األرثعبء

يحبسجخاداريخالزصبد كهي
رحهيم ورصًيى 

انُظى

َظى يعهىيبد 

يحبسجيخ
14/09/2021انثالثبء

انزًُيخ االلزصبديخحمىق اإلَسبٌ

دراسبد جذوي 

الزصبديخ
2لىاعذ ثيبَبد 1لىاعذ ثيبَبد لبَىٌ يذًَ ورجبريَظى دعى انمرار13/09/2021األثُيٍ

َظى 

يمذيخ فً 

انحبسجبد وَظى 

انًعهىيبد

انجريجخ انشيئيخيمذيخ فً َظى انزشغيم 

يمذيخ فً انحبسجبد َظى الئحخ لذيًخ
انجريجخ انهيكهيخ 

انًزمذيخ

يحبسجخ ركبنيفانجريجخ انهيكهيخريبضيبد انزًىيم واالسزثًبرَظى 

ريبضيبد انزًىيمَظى الئحخ لذيًخ
أسبسيبد انجريجخ 

انهيكهيخ

َظى يعهىيبد 

لبَىٌ -اداريخ 

عًيذ انًعهذوكيم شئىٌ انطالة يذير ادارح االيزحبَبد 

خبنذ انجهُسً.د.أَشبد إدوارد . د.و.أيحًذ عجذ انىاحذ . د

يُبلشخ يشبريع انزخرج يجبديء انزُظيى واالدارح 
رسىيك ورجبرح 

انكزروَيخ

يحبسجخ انزكبنيف
رطجيمبد انحبست فً اعذاد 

انزمبرير
15/09/2021األرثعبء

18/09/2021انسجذ

انزًُيخ االلزصبديخحمىق اإلَسبٌ


