
الجلسة األولىالیوم
الجلسة الثانیةمدة االمتحانرقم المقرر8:30 - 10:30

الجلسة الثالثةمدة االمتحانرقم المقرر11:00 - 1:00
مدة االمتحانرقم المقرر1:30 - 3:30

ساعتان4351إدارة العملیات اإلنتاجیةساعتان5421العالقات الدولیة في اإلسالمساعتان5182كیمیاءعامة (2)
ساعتان5320القیاس والتقویمساعتان5408الموسیقى واألناشید و.ط.تساعة واحدةE.L.T25450الیوم األول

ساعتان2433الزراعة المحمیةساعتان5461تحلیل ریاضيساعتان6222كیمیاء تحلیلیة
ساعتان1475إدارة شبكات االتصال وأمنھاساعتان4132م. محاسبة (2)ساعتان3115نظریات في علم االجتماعالسبت

ساعتان4331المحاسبة االداریةساعتان4436تدقیق الحساباتساعتان212اللغة الفرنسیة (2)2011/05/21
ساعتان4451ادارة المشاریعساعتان5342مناھج النقد األدبي عند العربساعتان4123مدخل الى الصحة العامة

ساعتان2439المبیدات والسمیةساعتان1381ھیكلیة الحاسوب ولغة اسمبلي

ساعتان5204طرائق التدریس والتدریب العامةساعتان102الحاسوبساعتان2102علم الحیوان
ساعتان1478إدارة أنظمة تكنولوجیا المعلوماتساعتان2464اقتصادیات األراضي واستعماالتھاساعتان1481أنظمة المعلومات اإلداریة

تطبیقات حاسوبیة في العلوم المالیة ساعتان5490علم البیئة والعالقات الحیویةساعتان5126فقھ عبادات (2)الیوم الثاني
ساعة واحدة4247والمصرفیة

ساعة واحدة4307تطبیقات حاسوبیة في العلوم اإلداریةساعتان1380تحلیل االنظمة وتصمیمھاساعتانListening Skill5255 (خطة جدیدة)

ساعتان1288الحاسوب في التعلیمساعتان5441فنون النثر العربي الحدیث 2األحد
ساعتان5308العلوم االجتماعیة و.ط.ت.2011/05/222

ساعتان2204األحیاء الدقیقة
ساعتان4267سیاسات التسعیر

ساعتان4347أنظمة المعلومات المالیة والمصرفیة

ساعتان3314المشكالت االجتماعیة
ساعتان5172فیزیاء عامة (2)

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة القدس المفتوحة
دائرة القبول والتسجیل واالمتحانات

برنامج االمتحان النھائي للفصل الدراسي الثاني "1102" من العام الجامعي 2011/2010

نسخة معدلة
بتاریخ 2011/4/19
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ساعتان101تعلم كیف تتعلمساعتان1385أنظمة التشغیلساعتان2203علم الوراثة
ساعتان3214التغیر االجتماعيساعتان5261تفاضل وتكامل (2)

ساعتان4434محاسبة ضریبة الدخلساعتان5227أصول فقھ (2)الیوم الثالث
Vocabulary5254ساعتان4465بحوث التسویقساعتان

ساعة واحدة5419التربیة العملیةساعتان5407التربیة الفنیة و.ط.تاالثنین
ساعة واحدة2437تنسیق الحدائقساعتان5444نصوص شعریة (3)2011/05/23

ساعتان4422التكامل االقتصادي العربيساعتان4209المراسالت التجاریة
ساعتان5469أسالیب تدریس الریاضیاتساعتان4345األسواق المالیة

ساعتان5111علم النفس التطوريساعتان1483أنظمة االتصال المباشر
ساعتانEnglish for specific Purposes5357ساعتان5161تفاضل وتكامل ( 1)

ساعتان308الحضارة العربیة االسالمیةساعتان5309الریاضیات و.ط.ت (2)ساعتان5365تحلیل متجھات
ساعتان2438النباتات الطبیة والعطریةساعتان5344مناھج النقد األدبي الحدیثساعتان5274فیزیاء حدیثةالیوم الرابع

ساعتان1163مقدمة في االلكترونیاتساعتان5334تاریخ العالم الحدیث والمعاصرساعة واحدة2411استصالح األراضي
ساعتان1375شبكات االتصال الرقمیةساعتان1187معالجة البیاناتساعتان307التعایش مع التكنولوجیاالثالثاء

ساعتان5305التربیة البیئیةساعتانReading 25251ساعتان4239محاسبة المنشآت المالیة2011/05/24
ساعتان3313ادارة المؤسسات االجتماعیةساعتان5127عقیدة اسالمیة (2)ساعتان4225ادارة المستشفیات وادارة المكاتب

ساعتان1485ضبط أنظمة المعلومات وأمنھاساعتان1383قاعدة البیانات وادارتھاساعتان3339الصحة النفسیة
ساعتان3412تحلیل وتقییم المشاریعساعتان5209الریاضیات وط.ت (1)

ساعتان4308إدارة الجودة والمواصفات

ساعتان103م. اإلحصاءساعتان5498أسالیب تدریس العلومساعتان4431محاسبة التكالیف
ساعتان5326فقھ أحوال شخصیة (2)ساعتان4131محاسبة (1)ساعتان5231تاریخ الدولة العباسیةالیوم الخامس

ساعتان5216التكیف ورعایة الصحة النفسیةساعتان4254 إدارة المصارفساعة واحدة2214األسمدة وخصوبة التربة
 ساعتان1266تقنیة تصمیم صفحات الویبساعتان5246المأثورات الشعبیةاألربعاء

ساعتان4236المحاسبة الحكومیةساعتان3219خدمة الجماعة2011/05/25
Literature 45454ساعتان204مناھج البحث العلميساعتان

ساعتان4361تسویق الخدمات المالیةساعتان3409میادین ممارسة الخدمة االجتماعیة
ساعتان2422األعالف وتغذیة الحیوانساعتان5463م. التبولوجیا العامة

ساعتان1477التجارة االلكترونیةساعتان5103المنھاج التربوي
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ساعتان206الثقافة االسالمیةساعتان4101م. اإلدارةساعتان4161م. التسویق

ممارسة الخدمة االجتماعیة مع األفراد ساعتان3213االتصال والعالقات العامةساعتان5291الشكل والتركیب للكائنات الحیةالیوم السادس
ساعتان3425والعائالت (2)

ساعتان5205اللغة العربیة و.ط.ت.2ساعتان4454إدارة الشراء والتخزینساعتان5462احصاء ریاضي
ساعتان5234جغرافیا فلسطینساعتانWriting 25356الخمیس

ساعتان5341علم الصرفساعتان2325صحة الحیوان2011/05/26
ساعتان1377البرمجة المرئیةساعة واحدة5225تالوة وتجوید (2)

ساعتان3422التدخل في حاالت األزمات والطوارىءساعتان4260تسویق الخدمات

ساعتان4367أنظمة معلومات تسویقیة
ساعتان4461إدارة المبیعات

ساعتان409الوطن العربي والتحدیات المعاصرةساعتان1484الذكاء االصطناعي واالنظمة الخبیرةساعتان4442التحلیل والتخطیط المالي

ساعتان5245منھج قراءة النص العربيساعتان5191علوم حیاتیة عامة (2)الیوم السابع
ساعتان2319حفظ التربةساعتان5412تعدیل السلوك

ساعتان4202السلوك التنظیميساعتان5233تاریخ المغرب واألندلسالسبت
ساعتان5206ألدب العربي وفنونھساعتان3216المجتمع المحلي الفلسطیني2011/05/28

Applied Linguistics5458ساعتان5322فقھ معامالت (2)ساعتان
ساعتان5361جبر خطيساعتان4221تاریخ الفكر االقتصادي

ساعتان4435نظریة المحاسبة

ساعتان114اللغة االنجلیزیة (2)ساعتان113اللغة االنجلیزیة (1)ساعتان4441تحلیل وتقییم المشاریع
ساعتان20th Century A. Literature5455 ساعتان1185طرق اإلحصاء بالحاسوبساعتان5229تخریج الحدیث

ساعتان4371القانون التجاريساعتان5264معادالت تفاضلیةالیوم الثامن
ساعتان6221كیمیاء حیویة

ساعتان3315االرشاد والتوجیھ في مراحل العمراألحد
ساعتان5449أسالیب تدریس اللغة العربیة2011/05/29

ساعتان4263االتصاالت التسویقیة
ساعتان1295برمجة (2)

   Discourse analysis5459ساعتان
ساعتان5406التربیة الریاضیة و ط.ت

ساعتان5346االحتماالت
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ساعتان205فلسطین والقضیة الفلسطینیةساعتان4121م. االقتصاد (1)ساعة واحدة2323 المحاصیل الحقلیة
ساعتان6104الریاضیات في االدارةساعتانLiterature (2)5355ساعتان3316 العمل الجماعي التطوعيالیوم التاسع

ساعتان5423فقھ العقوباتساعتان1284 بحوث عملیات
ساعتان5273الضوء الفیزیائيساعتان5307 الثقافة االسالمیة و.ط.ت.2االثنین

ساعتان2324اشجار الفاكھةساعتان5323 إعجاز القرآن (تربیة اسالمیة)2011/05/30
ساعتان4323االقتصاد اإلداريساعتان5323 إعجاز القرآن (لغة عربیة)

ساعتانLiterature (1)5352ساعتان5438اسالیب تدریس العلوم االجتماعیة

ساعتان112اللغة العربیة (2)ساعتان111اللغة العربیة (1)ساعتان2317ألمراض النباتیة

ساعتان1262 تحلیل الدارات الكھربائیة وااللكترونیةساعتان3100م.علم االجتماعساعتان3104تغذیة اإلنسان

ساعتان3311مدخل إلى التخطیط والتنمیةساعتان4443المؤسسات المالیةالیوم العاشر
ساعتان5243علم البالغةساعتان5310العلوم والصحة و.ط.ت.2

Structure 25354ساعتان
ساعتان5460جبر مجردالثالثاء

ساعتان5422الفرق االسالمیة2011/05/31
ساعتان5431تاریخ العرب الحدیث

ساعتان5440األدب المقارن
ساعتان1160أساسیات الدارات الكھربائیة

ساعة واحدة4327تطبیقات حاسوبیة في االقتصاد
ساعتان4336المعاییر المحاسبیة الدولیة
ساعتان3338الخدمات المحلیة لألسرة

ساعتان5202تكنولوجیا التربیةساعتان3337علم النفس التطوري / تنمیةساعتان3312تنظیم المجتمع وأجھزتھ
ساعتان4341اإلدارة المالیةساعتان4424التجارة الدولیةساعتان4301التنظیم واألسالیب وإدارة المكاتب

ساعتان4122م. االقتصاد (2)ساعتان5232البیئة والموارد والسكن
ساعتان4464سلوك المستھلكساعتان5244تاریخ األدب العربي

ساعتان5426مقارنة األدیانساعتان5263احصاء تطبیقياألربعاء
2011/06/01Translation 25453ساعتان5433جغرافیا العمرانساعتان

ساعتان1289 تركیب البیانات وتصمیم الخوارزمیاتساعتان2321علم الحشرات
ساعتان1470تراسل المعطیاتساعتان5424أسالیب تدریس التربیة االسالمیة

ساعتان5405اللغة االنجلیزیة و.ط.تساعتان1291برمجة 1
ساعتان4326االقتصاد اإلسالميساعتان5114علم النفس التربوي

ساعتان1264مدخل إلى االتصاالت التناظریة والرقمیة

الیوم الحادي عشر
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ساعتان4342المالیة العامةساعتان3105علم النفس االجتماعيساعتان1486تراسل البیانات بالشبكات
ساعتان1491انظمة المعلومات المحاسبیةساعتان4401االدارة المحلیة في فلسطینساعتان5302تصمیم التدریس
ساعتان2427الخضرواتساعتان5242علم النحو (2)ساعتان2318اآلالت الزراعیة

ساعة و 104تاریخ القدسساعتان5435جغرافیا الوطن العربيساعتان3212المجتمع الریفي والحضري و البدوي
نصف

ساعتان6102ریاضیات (2)ساعتانE. Language Study Skill5250ساعة واحدة4265تطبیقات حاسوبیة في التسویقالخمیس
ساعتان5301إدارة الصف وتنظیمھساعتان5224التفسیرساعتان5445علم اللسان العربي2011/06/02

ساعتان5362ھندسة اقلیدیةساعتان4430علم األوبئة
ساعتان1290تصمیم منطق الحاسوبساعتان4444اسسس االستثمار

ساعتان3413مشكالت إدارة التنمیةساعتان5434تاریخ العرب المعاصر

د. جمال ابراھیم
عمید القبول والتسجیل واالمتحانات

الیوم الثاني عشر



                                                                                                                                                                                   د.جمال ابراهيم 
عميد القبول والتسجيل واالمتحانات                

مالحظات :
1- تبدأ الجلسة األولى الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتبدأ الجلسة الثانية الساعة الحادية عشرة ظهراً وتبدأ الجلسة الثالثة الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

2- تبرز هوية الدارس الشخصية وهويته الجامعية في كل جلسة من جلسات االمتحان وال يسمح بدخول قاعة االمتحان بدونها .
3- ال يسمح للدارس بدخول قاعة االمتحان بعد مضي نصف ساعة على بدء االمتحان وال يسمح له بمغادرة القاعة إال بعد مضي خمس وأربعين دقيقة على االمتحان .

8- إذا حدث أن طرأ ما يعطل االمتحان في أي يوم من أيام هذا البرنامج لسبب عام ينقل امتحان ذلك اليوم إلى يوم السبت الموافق 2011/6/4 وإذا كان التعطيل ألكثر من يوم فيكون نقل االمتحانات
 بنفس الترتيب الوارد بهذا البرنامج .

9- إذا تغيب الدارس ألي سبب عن االمتحان النهائي لمقرر ما يدون له في خانة العالمة عبارة ( غير مكتمل ) شريطة أن يكون قد تقدم لإلمتحان النصفي .

4- يمتحن الدارس في المركز الذي حضر فيه اللقاءات وقدم إليه التعيينات في هذا الفصل، وعلى الدارس الذي تحول اإلغالقات دون التحاقه بمركزه األصلي عرض قضيته على مدير مركزه
5- يبدأ امتحان الجانب العملي للمقررات النظرية ذات الجانب العملي اعتباراً من صباح يوم االثنين الموافق 2011/5/16 حسب برنامج خاص .

6- يبدأ االمتحان العملي للمقررات التي تعقد بموجب إرشادات عملية في برنامج أنظمة المعلومات الحاسوبية وبرنامج العلوم اإلدارية واالقتصادية وبرنامج التنمية، يوم االثنين الموافق 
2011/5/16 وعلى مدير المنطقة التعليمية عمل الترتيب المناسب مع المشرف األكاديمي المعني .

7- يمتحن الدارسون المسجلون للمقررات المكتبية التي لم يرد ذكرها في هذا البرنامج يوم الخميس الموافق 2011/5/19 وفق الترتيب الوارد في البرنامج الخاص بالمقررات المكتبية .
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