
الساعةاليومالساعةاليوم

10:30-11:30األربعاء  10:30-11:30اإلثنينغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

8:00-9:30الثالثاء  8:00-9:30األحدالزهراء 

12:30-14:00األربعاء  12:30-14:00اإلثنينالجنوب 

9:00-10:30األربعاء  9:00-10:30اإلثنينغزة 

9:30-11:00الثالثاء  11:00-12:30اإلثنينالجنوب 

13:00-14:00الثالثاء  13:00-14:00األحدالزهراء 

10:00-11:00األربعاء  9:00-10:00اإلثنينالجنوب 

الساعةاليومالساعةاليوم

9:30-11:00األربعاء  9:30-11:00السبتغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

14:00-15:30الثالثاء  14:00-15:30األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

11:00-12:30الثالثاء  11:00-12:30األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

9:30-11:00الثالثاء  9:30-11:00األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

الساعةاليومالساعةاليوم

8:00-9:30الثالثاء  8:00-9:30األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

11:00-12:30الثالثاء  11:00-12:30األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

9:30-11:00األربعاء  9:30-11:00اإلثنينغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

9:30-11:00الثالثاء  9:30-11:00األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

2020/06/24

2020/06/20

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

......................................................:الرقم الجامعي ......................................................................................................................................:اسم الطالب

المساقات المطروحة

(ساعتين)قرآن كريم 1

1
مبادئ التمويل واالستثمار 

(ساعات3)

█ (ساعتين)دراسات في الفقه 4

2020/2019الفصل الدراسي الثاني 

جــامعــة األمـــة للتعليـــم المفتـــوح

2
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

█ (ساعات3)

█ (ساعات3)اللغة اإلنجليزية 3

2020/06/20

2020/06/24

2020/06/22

 10:30-8:30

 

 

10:30-8:30

10:30-8:30

قسم إدارة األعمال

متطلبات الجامعة

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

(ساعات3) 2مبادئ المحاسبة 2

3
مبادئ الرياضيات العامة 

(ساعات3)

4
 (ساعات3)مبادئ االقتصاد الكلي 

█

المستوى الثاني

(ساعات3)السلوك التنظيمي 1

(ساعات3)مبادئ اإلدارة العامة 2

(ساعات3) 2مبادئ ادارة 3

4
إدارة العمليات االنتاجية 

(ساعات3)

2020/07/01

1 مبادئ ادارة 

2020/06/30

2020/06/22

2020/06/29

2020/06/23

 10:30-8:30 2020/06/27

 

 

1 مبادئ المحاسبة 

 

13:00-11:00

15:30-13:30

10:30-8:30

13:00-11:00

المستوى األول

2020/07/01

 

 

13:00-11:00

13:00-11:00

13:00-11:00

13:00-11:00

 

مواعيد الطالبات



الساعةاليومالساعةاليوم

9:30-11:00الثالثاء  9:30-11:00األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

12:30-14:00الثالثاء  12:30-14:00األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

14:00-15:30األربعاء  14:00-15:30السبتغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

8:00-9:00الثالثاء  14:00-15:00األحدالزهراء 

10:00-11:00األربعاء  10:00-11:00اإلثنينالجنوب 

12:30-14:00األربعاء  12:30-14:00السبتغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

8:30-10:00الثالثاء  8:30-10:00األحدالزهراء 

11:00-12:00األربعاء  11:00-12:00اإلثنينالجنوب 

الساعةاليومالساعةاليوم

11:00-12:30الثالثاء  11:00-12:30األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

9:30-11:00األربعاء  9:30-11:00اإلثنينغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

11:00-12:30األربعاء  11:00-12:30اإلثنينغزة 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

9:30-11:00الثالثاء  9:30-11:00األحدالزهراء 

ً الجنوب  ً   تحدد الحقا تحدد الحقا

تحدد الحقاً   تحدد الحقاً غزة 

تحدد الحقاً   تحدد الحقاً غزة 

الساعةاليومالساعةاليوم

12:30-14:00الثالثاء  12:30-14:00األحدالزهراء 

تحدد الحقاً   تحدد الحقاً الجنوب 

المتطلب السابق الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

فترة االمتحانتاريخ االمتحان

الشعبةاالختياراسم المساق
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

الشعبةاالختياراسم المساقم
مواعيد الطالباتمواعيد الطالب

المتطلب السابقفترة االمتحانتاريخ االمتحان

مجمـــــــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــاعات

. ساعة22أو كان الطالب خريج فيمكن تسجيل  % 80 ساعة ، اال اذا كان التراكمي أعلى من 20 ساعات، و األعلى 9الحد األدني للتسجيل هو * 

.  ساعات دراسية 9الحد األدنى للرسوم المسددة للفصل الجديد هو تسديد جميع الرسوم السابقة باإلضافة الى  رسوم * 

.يرجى وضع اشارة أمام المساق المراد تسجيله في خانة االختيار المخصصة لذلك ، وتأكد من الفرع الذي سجلت به* 

.عند اختيارك للمساق ، تأكد من إنهائك للمتطلب السابق له* 

.لن يسمح ألي طالب بتقديم أي امتحان في أي فرع للجامعة ، إال الفرع المسجل به المساق / مالحظة * 

.في حالة عدم اكتمال العدد في شعب الشمال والجنوب ، سيتم اغالقها وتحويلها الى شعب الزهراء أو شعب غزة* 

.تعني أن المساق متوفر له كتاب مملوك للجامعة ويجب على الطالب تسديد رسوم الكتاب ليتمكن من تسجيل المساق █المساقات المتبوعة بالرمز * 

 مناهج البحـث العلمي

4
مهارات وقضايا إدارية 

(ساعات3)

5

1
دراسات الجدوى اإلقتصادية 

(ساعات3)

2
التدريب والتنمية االدارية 

(ساعات3)

(ساعات3)إدارة التأمين 3

 13:00-11:00 2020/06/28

(ساعات3)اإلدارة المالية 1

(ساعات3)اإلقتصاد الفلسطيني 2

المستوى الثالث

(ساعات3)إدارة األزمات 1

مواعيد خاصة(ساعات3)مشروع تخرج 

المساقات اإلختيارية

مواعيد خاصة

3
حاسوب وتحليل بيانات 

(ساعات3)

█ (ساعات3)القانون التجاري 4

(ساعات3)محاسبة ادارية 5

6
 (ساعات3)مناهج البحـث العلمي 

█

2020/06/27

2020/06/24

2020/06/22

2020/06/20

المستوى الرابع

2020/06/21

2020/07/02

م

 

 

10:30-8:30

2020/06/25

2020/06/30

2020/06/27

2020/06/23 

إدارة الموارد ,  1 مبادئ ادارة 

البشرية

 

15:30-13:30

15:30-13:30

13:00-11:00

15:30-13:30

13:00-11:00

 

 محاسبة تكاليف

10:30-8:30

10:30-8:30

 المدخل لدراسة القانون

 

 

10:30-8:30

10:30-8:30


