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1/6

12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

اليوم

التاريخ

الثلثاء

31 December 2013

الربعاء

1 January 2014

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

MTH101

مباديء الرياضيات

د  /هناء عصفور

260

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

 10ص  12 :م

انجليزي

MTH101

Mathematics for Business

د  /هناء عصفور

69

) مدرج  ) 1اعلم

 10ص  12 :م

عربي

MKT201

اساسيات التسويق

د  /شوقي احمد محمد حبيب

122

) مدرج  ) 8ادارة

 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

MKT201

Principles of Marketing

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

20

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب
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2/6

12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

اليوم

التاريخ

السبت

4 January 2014

الحد

5 January 2014

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

ACF201

المحاسبة المالية 1

د  /نيفين صبحي

260

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

 10ص  12 :م

انجليزي

ACF201

Financial Accounting I

د  /نيفين صبحي

69

) مدرج  ) 1اعلم

 10ص  12 :م

عربي

ACF201

محاسبة شركات 1

د  /عادل عبد الرحمن

154

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 10ادارة

 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

ACF201

Corporate Accounting I

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /عادل عبد الرحمن

26

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب

05:51:41

3/6

12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

التاريخ

اليوم

الثنين

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

COMP106

تطبيقات الكمبيوتر والنترنت

د  /شريف منيسي

264

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

6 January 2014

الربعاء

 10ص  12 :م

انجليزي

COMP106

Computer Application and the Internet

د  /شريف منيسي

71

) مدرج  ) 1اعلم

 10ص  12 :م

عربي

BUS210

قانون العمال

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

152

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 10ادارة

8 January 2014
 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

BUS210

Business Law

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

24

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب
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12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

اليوم

التاريخ

السبت

11 January 2014

الحد

12 January 2014

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

BUS111

التفكير البتكاري

د  /شوقي احمد محمد حبيب

254

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

 10ص  12 :م

انجليزي

BUS111

Critical Thinking

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

75

) مدرج  ) 1اعلم
) قاعة  ) 6اعلم

 10ص  12 :م

عربي

ECO201

اقتصاد كلي

د  /شريف منيسي

115

) مدرج  ) 8ادارة

 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

ECO201

Macroeconomics

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /شريف منيسي

22

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب
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12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

اليوم

التاريخ

السبت

18 January 2014

الحد

19 January 2014

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

ENG101

لغة إنجليزية

د  /محمود شاكر

220

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

 10ص  12 :م

انجليزي

ENG101

English 101

د  /محمود شاكر

79

) مدرج  ) 1اعلم
) قاعة  ) 6اعلم

 10ص  12 :م

عربي

ECO202

نقود وبنوك

د  /شريف منيسي

122

) مدرج  ) 8ادارة

 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

ECO202

Money & Banking

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /شريف منيسي

21

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب
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6/6

12/22/2013

جدول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الخريفي 2013
شعبة إدارة العمال
الكاديمية الدولية للهندسة وعلوم العلم
إدارة التسجيل والمتحانات
شعبة إدارة العمال

اليوم

التاريخ

الثلثاء

21 January 2014

الربعاء

22 January 2014

التوقيت

القسم
عربي ( -
) إنجليزي

رمز المقرر

إسم المقرر

إسم الستاذ

عدد الطلب

المكان

 10ص  12 :م

عربي

BUS 101

مدخل إلى الدارة

د  /إيناس نبوي

280

) مدرج  ) 8ادارة
) مدرج  ) 9ادارة

 10ص  12 :م

انجليزي

BUS101

Introduction to Management I

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

79

) مدرج  ) 1اعلم
) قاعة  ) 6اعلم

 10ص  12 :م

عربي

BUS205

ادارة مشروعات صغيرة وريادة العمال

د  /شوقي احمد محمد حبيب

111

) مدرج  ) 8ادارة

 10ص  12 :م

مدير التسجيل والمتحانات
وليـــد الشيمــي

انجليزي

BUS205

Small Business Management and Entrepreneurship

عميد شعبة إدارة العمال
أ.د .إيناس النبوي

د  /مروة حمدي عبد اللطيف

21

) مدرج  ) 11ادارة

مديـــــر الكاديميـــــــة
أ.د .سلــــوى الغريــــب

