
انيـىو وانتاريخ
االولـــى الفـــترة

12  السـاعـت الى  10  السـاعـت من

الثانيـــت الفـــترة
4 الساعت الى 2  الساعت من

السبت

2020/9/12

دراساث تجاريت بانهغت االوربيت   *  

(يحاسبت)

اقتصــاد تطبيــقً*  

يحاســبت انًؤسســاث انًانيــت   * 

يزاجعـــت يتقذيـــت * 

الاحــد

2020/9/13

نظى يعهىياث يحاسبيت* 

بحــىث تسـىيقيــت *

انتخطيط ورقابت االنتاج *

يحاســبت ضزيبيــت * 

تنًيت اقتصـــاديــت *

ادارة االعًــال انذونيـــت*  

الاثنني

2020/9/14

يشكالث يحاسبيت يعاصزة وبحىث * 

عًهياث

االستثًار فً االوراق انًانيت* 

يحاســبت تكانــيف يتقذيــت *

احصـــــاء يتقـــذو *

عًيذ انًعهذ             وكيم انًعهذادارة االيتحاناث

وزارة التعلمي العاىل

معهد العبور العاىل لالدارة واحلاس بات ونظم املعلومات

ادارة الامتحاانت



انيـىو وانتاريخ
االولـــى الفـــترة

12  السـاعـت الى  10  السـاعـت من

الثانيـــت الفـــترة
4  الساعت الى  2  الساعت من

السبت

2020/9/12

يحاســـبت اداريـــــت* 

دراساث جذوي اقتصاديت *

ادارة انًؤسساث انًانيت وانتًىيم* 

ادارة افـــــزاد *

الاحــد

2020/9/13

شبكاث وأين انًعهىياث *

نظى يعهىياث يحاسبيت *
دراساث يحاسبيت بانهغت االنجهيزيت

الاثنني

2020/9/14
تطبيقاث انحاسب فً اعذاد انتقاريزنظــى دعــى انقــزار

                عًيذ انًعهذ                           وكيم انًعهذادارة االيتحاناث

وزارة التعلمي العاىل

وزارة التعلمي العاىل

معهد العبور العاىل لالدارة واحلاس بات ونظم املعلومات

ادارة الامتحاانت



انيـىو وانتاريخ
االولـــى الفـــترة

12  السـاعـت الى  10  السـاعـت من

الثانيـــت الفـــترة
4  الساعت الى  2  الساعت من

السبت

2020/9/12

2هنذســـت انبزيجيـــاث * 

انىسائـــط انًتعــــذدة* 

بزيجـــت انشبكـــاث *

نظـــى دعـــى انقـــزار *

الاحــد

2020/9/13
انتعـــزف عـــهً االنًـــاطانذكـــاء االصطناعـــً

                عًيذ انًعهذ                           وكيم انًعهذادارة االيتحاناث

ادارة الامتحاانت

2020 / 2019جذول انصيفً ُيجًع نهفزقت انزابعت 

معهد العبور العاىل لالدارة واحلاس بات ونظم املعلومات



انيـىو وانتاريخ
االولـــى الفـــترة

12  السـاعـت الى  10  السـاعـت من

الثانيـــت الفـــترة

4 الساعت الى 2  الساعت من

السبت

2020/9/12

(يحاسبت)دراساث تجاريت بانهغت االوربيت   *  

اقتصــاد تطبيــقً * 

يحاســبت انًؤسســاث انًانيــت   * 

يزاجعـــت يتقذيـــت * 

االحــد

2020/9/13

نظى يعهىياث يحاسبيت* 

بحــىث تسـىيقيــت* 

انتخطيط ورقابت االنتاج* 

يحاســبت ضزيبيــت * 

تنًيت اقتصـــاديــت* 

ادارة االعًــال انذونيـــت * 

االثنين

2020/9/14

يشكالث يحاسبيت يعاصزة وبحىث عًهياث* 

االستثًار فً االوراق انًانيت* 

يحاســبت تكانــيف يتقذيــت* 

احصـــــاء يتقـــذو* 

السبت

2020/9/12

يحاســـبت اداريـــــت* 

دراساث جذوي اقتصاديت* 

ادارة انًؤسساث انًانيت وانتًىيم* 

ادارة افـــــزاد* 

االحــد

2020/9/13

شبكاث وأين انًعهىياث* 

نظى يعهىياث يحاسبيت* 
دراساث يحاسبيت بانهغت االنجهيزيت

االثنين

2020/9/14
تطبيقاث انحاسب فً اعذاد انتقاريزنظــى دعــى انقــزار

السبت

2020/9/12

2هنذســـت انبزيجيـــاث * 

انىسائـــط انًتعــــذدة* 

بزيجـــت انشبكـــاث* 

نظـــى دعـــى انقـــزار* 

االحــد

2020/9/13
انتعـــزف عـــهً االنًـــاطانذكـــاء االصطناعـــً

شعبت نظن الوعلوهاث 

شعبت علوم الحاسب

شعبتى هحاسبت وادارة اعوال 


