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للدراستين الصباحية واملسائية                 والسنوي  للفصل الدراس ي األول والثانيجدول االمتحانات النهائية لطلبة قسم اإلدارة العامة 
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 املالحظات/ 

  .دقائق خمسة عشر قبل املوقع االلكتروني  الى الطالب  ويحضر صباحا  التاسعة  الساعة  االمتحان يبدا .1

 .االمتحاني  للموقع بالدخول  للطالب يسمح  ال  احضارها  عدم حالة او اية هوية ثبوتية وفي الكلية  هوية  احضار  الطالب على .2

 جب فتح الكاميرا في حال طلب اللجنة االمتحانية بذلك. ي .3

   . ملرحلة املحمل منهاا االمتحان في نفس جدول لطلبة املحملين لكافة املراحل يكون ا .4

     .استين الصباحية واملسائيةر جدول االمتحانات ومواعيده يشمل الد .5

عطلة  14/7) ألخير ايكون االمتحان ما بعد االمتحان  حالة وجود عطلة رسمية في االمتحانات النهائية ملادة معينة  .6

 . (رسمية

                                           االمتحانية. بالتعليمات االلتزام   ضرورة .7

 

 

 

 سهير عادل حامد 

 رئيس قسم اإلدارة العامة

             

 المرحلة األولى  التاريخ يومال

 فصلي 

 المرحلة الثانية

 فصلي 

 المرحلة الثالثة 

 فصلي 

 المرحلة الرابعة 

 فصلي 

المرحلة الرابعة  

 سنوي

  إدارة عامة مقارنة   مالية عامة  مبادئ تسويق   (1الحاسوب ) 5/7 األحد

  اخالقيات البحث العلمي إدارة جودة  القانون االداري  (1مبادئ االقتصاد ) 6/7 اإلثنين

  (1تطوير إداري ) المنظمةإدارة  (1الموارد البشرية ) (1مبادئ اإلدارة ) 7/7 الثالثاء

 االنتاج والعمليات إدارة اإلنتاج والعمليات  (1حاسوب ) لغة إنكليزية  (1مبادئ إحصاء ) 8/7 األربعاء

  سياسات عامة  نظام محاسبي موحد المحاسبة المتوسطة حقوق وحريات 9/7 الخميس

  (1اإلدارة االستراتيجية ) (1إدارة محلية ) (1حاسوب ) (1مبادئ محاسبة ) 11/7 السبت

 إدارة الجودة والبيئة (1حاسوب ) اخالقيات الوظيفة فكر تنظيمي (1لغة إنكليزية ) 12/7 األحد

  منظمات دولية سلوك تنظيمي (1أساليب كمية ) (1لغة عربية ) 13/7 اإلثنين

  (2اإلدارة االستراتيجية ) (2محلية مقارنة ) (2الموارد البشرية ) (2مبادئ اإلدارة ) 15/7 األربعاء

 QSBحاسوب  (2حاسوب ) إدارة مشروعات نظم سياسية  (2مبادئ محاسبة ) 16/7 الخميس

 تطوير اداري (2تطوير إداري ) (2حاسوب ) (2الحاسوب ) (2مبادئ اإلحصاء ) 18/7 السبت

   لوجيا المعلوماتوتكن المحاسبة الحكومية (2الحاسوب ) 19/7 األحد

   مناهج البحث العلمي (2أساليب كمية ) (2لغة عربية ) 20/7 اإلثنين

   إدارة البيئة  عالقات عامة  (2مبادئ االقتصاد ) 21/7 الثالثاء

   سياسات مالية إدارة المنظمات دولية  رياضيات لإلداريين 22/7 األربعاء 


