
 

 

 

 الجامعة المفتوحة بنغازي

 (0202 ماٌوللفصل الدراسً ) جدول االمتحانات

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 السبت
 

 EE413اقتصادٌات العمل  LA308القانون التجاري  00/25/0202

  LA201حقوق اإلنسان  AI310التزكٌة واألخالق

 LA407األوراق التجارٌة  AI406االستشراق والتنصٌر

 AI105  (2فقه العبادات)  AA303  (0صرف)

 AA100  (2نحو) AA405  (3صرف)

تارٌخ الحضارات فً الوطن 
 AH122  العربً

 AA200  (0نحو)

 AH211  تارٌخ المغرب اإلسالمً AY302  الصحة النفسٌة

  مدخل إلى الخدمة والرعاٌة االجتماعٌة
AS103 

 AG309  العالم الجدٌد جغرافٌة

 AM400  األخبار اإلذاعٌة والمرئٌة
 جغرافٌا الطاقة والصناعة

 AG401  الجغرافٌةالصناعٌة()

 AS200  علم االجتماع الصناعً EL100   (2قواعد إنجلٌزٌة)

 AM106  مقدمة فً اإلعالن IT211  (0البرمجة)

 EL202  مدخل إلى األدب ME223  (2إحصاء هندسً)

  EL427علم اللغة السٌكولوجً  GE122  مبادئ الحاسب اآللً

  

 

 

 

 



 (0202ماٌو ) دول امتحانات للفصل الدراسًتابع ج

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 03/25/0202 األحد
 EE110  مبادئ االقتصاد الجزئً EM322  بحوث العملٌات

 EA231  (0محاسبة متوسطة) EM423  التسوٌق الدولً

 EP256  السلطة والتحول الدٌمقراطً EE412  التموٌل الدولً

 LA100  تارٌخ النظم القانونٌة
  حقوق اإلنسان والحرٌات العامة

EP358 

 LA302القانون البحري  LA501  قانون المرور

 AA300  (3نحو) AI201  الموارٌث

 AA402طرق تدرٌس اللغة العربٌة AH442  تارٌخ آسٌا الحدٌث والمعاصر

 AH506  الصهٌونًالصراع العربً 
  "2526–2058تارٌخ الوطن العربً "

AH221 

 AY206  علم النفس االجتماعً AS201  علم النفس االجتماعً

 AY503  التربٌة البٌئٌة EL206( 0مفردات)

 AS403النظرٌة االجتماعٌة المعاصرة  IS375نظم تخطٌط موارد المؤسسات 

 AM304  اإلعالم المتخصص ME437  أنظمة التخزٌن

 EL304( 3مهارات الكتابة) 

 GE105  مدخل إلى علم االجتماع 

 GE221المعادالت الخطٌة  

  

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو ) تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

  EM324اإلستراتٌجٌةاإلدارة  EE421  التكامل االقتصادي 04/25/0202 االثنٌن

 EM427  اإلدارة الدولٌة EA130  (2مبادئ المحاسبة)

 EE310  االقتصاد القٌاسً EA434  المحاسبة الدولٌة

 LA200األحوال الشخصٌة 
وأمرٌكا  باوالنظم السٌاسٌة فً أور

 EP451 الشمالٌة

 LA403تشرٌعات النفط 
  طرق تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة

AI403 

 AH102  تارٌخ الرومان   300LAطرق البحث القانونً  

 AG202  جغرافٌة السكان AI107أحكام الزواج والطالق 

 AY406  علم النفس الصناعً AA101  مقدمة فً علم اللغة

 AA202  علم البٌان
االجتماعً التعاونً العمل 

 AS503  التطوعً

 AM103  مقدمة فً الصحافة AG310  الجغرافٌة الزراعٌة

 EL216( 3مفردات) AG408  التنمٌة والتخطٌط اإلقلٌمً

  مبادئ القٌاس النفسً والتربوي
AY210 

 IT212  هٌاكل البٌانات والخوارزمٌات

  AY303  والتعلٌمنظرٌات التعلم 

  AS402  االجتماع السٌاسًعلم 

  AM302  (0التحرٌر اإلعالمً)

  EL101( 2مهارات القراءة)

  IS372  إدارة مشارٌع ونظم المعلومات

  ME306  العقود والكمٌات والمواصفات

  GE128  اإلحصاء واالحتماالت

   GE202  طرق البحث العلمً

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

  EM222السلوك التنظٌمً EE414   اقتصادٌات الصناعة 05/25/0202 الثالثاء

 LA503  القانون الدولً للبحار  EA330  محاسبة شركات األشخاص

 AI106  مقدمة فً علم التفسٌر EP150  مبادئ العلوم السٌاسٌة

 AI204  (0فقه العبادات) EP251  السٌاسة الخارجٌة

  AA104علم المعانً  EP350النظم السٌاسٌة العربٌة

  AH401تارٌخ األمرٌكٌتٌن  AI408  األدٌان المقارنة

 AH101  تارٌخ اإلغرٌق
مفاهٌم ومصطلحات جغرافٌة 

AG110 

 الجغرافٌا الحٌوٌة  AY501 AG315  التربٌة المقارنة

  AS206خدمة الفرد AS102  اإلنسان علم فً مقدمة

 AS408  علم االجتماع التربوي   EL301(4مهارات القراءة)

 AM402  أسس اإلخراج الصحفً IS411النمذجة والمحاكاة 

 EL106( 2مفردات) GE123  (2)ةاللغة اإلنجلٌزٌ

 EL201( 3مهارات القراءة)  GE129  مبادئ االقتصاد

 IS376  السلوك التنظٌمً 

 ME435   تحلٌل الشبكات 

 
 

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EA431  (2مراجعة)الأصول  EM220  إدارة العملٌات اإلنتاجٌة 06/25/0202 األربعاء

 EM421  إدارة التغٌٌر
القانون الجنائً العام "أحكام العقوبة" 

LA209 

 EE318  المالٌة العامة
 االعتداء علىالقانون الجنائً الخاص "

 LA306  األموال"

 AA204  علم األصوات EP452  النظرٌة السٌاسٌة

القانون الجنائً العام "أحكام الجرٌمة" 
LA204 

 AG303  السٌاسٌةالجغرافٌا 

 القانون الجنائً الخاص "جرائم االعتداء
 LA304  على األشخاص"

 AY200  علم النفس التربوي

 AS305   علم اجتماع السكان AI308  العالقات الدولٌة فً اإلسالم

 AI519  االقتصاد اإلسالمً
  إدارة واقتصادٌات المؤسسات اإلعالمٌة

5AM30 

 AA302  علم البدٌع
  أسس اإلخراج اإلذاعً والمرئً

AM403 

 EL426  تقنٌة التعلم AA400( 4نحو)

 IT272  امن الحاسبات AH352  تارٌخ الدولة العثمانٌة

 ME213  (2أساسٌات االقتصاد) AG207  جغرافٌة أفرٌقٌا

  AY408  رعاٌة المتخلفٌن ذهنٌا  

  AS202  علم االجتماع االقتصادي

  AS500  التلوث البٌئً

  AM206( 2التحرٌر اإلعالمً)

  AM405  فن اإلعالن

  EL104( 2مهارات الكتابة)

  EL318  اكتساب اللغة

  IS309  كتابة التقارٌر وعرض النتائج

  

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الثانيةالفترة 
 

 EE415  اقتصادٌات النفط  EM327نظم المعلومات اإلدارٌة 07/25/0202 الخمٌس

 EP253   مبادئ القانون الدولً العام EM426  القٌادة اإلدارٌة

  EP352  العالقات السٌاسٌة الدولٌة EE314  التجارة الدولٌة

 EP459   الرأي العام واإلعالم EA332  محاسبة شركات األموال

 EA432  التحلٌل المالً
اإلجراءات الجنائٌة "المحاكمة قانون 

 LA405  والطعون"

قانون اإلجراءات الجنائٌة "الدعوى 
 LA400  والتحقٌق"

 AI202  (0علوم السنة)

 AI301فقه المعامالت  AH131  تارٌخ لٌبٌا القدٌم

  المشكالت البٌئٌة )التلوث البٌئً(
AG404 

 جغرافٌةالطقسوالمناخ
 AG201( الجغرافٌةالمناخٌة)

 AS407  علم اجتماع اإلرهاب AY309علم نفس الشخصٌة 

 EL314  ترجمة عربً انجلٌزي AS301  رعاٌة الطفولة والشباب

 IS373تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات  AM308  اإلعالن الصحفً

 ME214  (0االقتصاد)أساسٌات  EL428  الحضارةاللغة و

 GE108  مهارات التعلم الذاتً IS502األعمال اإللكترونٌة 

   5S50Iنظم المعلومات الجغرافٌة  

  GE118  (0رٌاضٌات)

 

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EE313  النقود والمصارف EP151اإلدارة العامةمبادئ  09/25/0202 السبت

 LA307 العمل قانون EP554  علم االقتصاد السٌاسً

  القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة
LA105 

 AI401تشرٌعات الحدود

 AA408  أصول الكتابة العربٌة LA206  العامة المالٌة

 AI101  (2السٌرة النبوٌة)
  والمعاصرتارٌخ أوروبا الحدٌث 
AH443 

   AI203مدخل للفقه
تعلم الكبار والتربٌة المستدٌمة 

AY207 

 AY403  علم نفس وظائف األعضاء AA304  تارٌخ األدب األندلسً

 EL317  مدخل علم اللغة التطبٌقً AH504  العالقات العربٌة األوروبٌة

 AG203  والتضارٌسة البنٌةجغرافٌ
  وإدارة نظم المعلومات إستراتٌجٌة

IS471 

 ME  428نظم المحاكاة AY101  الفكر التربوي

  AS104  علم االجتماع العائلً

  AS404  إدارة المؤسسات االجتماعٌة

  AM201  اللغة اإلعالمٌة

  AM407  خطوات إصدار جرٌدة أو مجلة

  EL105  التهجٌئة والنطق

  EL200( 3قواعد إنجلٌزٌة)

  IT222  نظم التشغٌل

   GE117  (2رٌاضٌات)

  

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EE419  اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة EM428  إدارة المعرفة 32/25/0202 األحد

 EA436  (0المراجعة) أصول EE311  االقتصاد الرٌاضً

 EP353  السٌاسات المقارنة EE411تقٌٌم المشروعات 

 EP453السٌاسات العامة  AI303  آداب العالم والمتعلم

  LA110  القانون المدنً AI405  أصول الفقه

 LA406 أصول الفقه اإلسالمً AA105  (2العروض والقافٌة)

 AA301  العباسًاألدب  AA201 (0عروض والقافٌة)ال

  AH331تارٌخ لٌبٌا اإلسالمً AH444  تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر

 AG101  جغرافٌة الوطن العربً AG314  رافٌا السٌاحٌةغالج

 جغرافٌة األراضً الجافة والتصحر
 AG402  ()إدارة موارد األراضً الجافة

 AS106  مبادئ اإلحصاء االجتماعً

 النفسً والتربوي مبادئ اإلرشاد
AY308 

  AS300انحراف األحداث

 AM409  تخطٌط الحمالت اإلعالنٌة  AS204  المشكالت االجتماعٌة

 EL214  ترجمة انجلٌزي عربً EL111( 0مهارات القراءة)

 EL308( 3مهارات االستماع) EL423  ترجمة قانونٌة إدارٌة

 ME224  (0إحصاء هندسً) IT111  (2البرمجة)

  IT231  أساسٌات الشبكات 

  

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو ) تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM321  والتأمٌن الخطر إدارة EA430  المحاسبة اإلدارٌة 32/25/0202 االثنٌن

 LA109  علم العقاب LA102  علم اإلجرام

 LA301المٌراث والوصٌة   AA401  العربً الحدٌث النقد

( 2943-2922)تارٌخ جهاد اللٌبٌٌن
AH431 

 AI102  (2علوم السنة)

 AH121  تارٌخ العرب القدٌم AG107  مبادئ الجغرافٌا البشرٌة

 AH251  تارٌخ الدولة البٌزنطٌة AY407  رٌاض األطفال

 AG400  البحار والمحٌطاتجغرافٌة  AS406  علم اجتماع المرأة 

 AY102  اإلدارة المدرسٌة EL315  علم الصوتٌات

  AS207مجتمعالتنظٌم  GE103  (0اللغة العربٌة)

 AM203  تقنٌات المعلومات واالتصال 

 EL400  (4انجلٌزٌة)قواعد  

 IT341البرمجة المرئٌة  

 ME325  ضبط الجودة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 22/26/0202 الثالثاء
 EM422  نظرٌة التنظٌم EE111  مبادئ االقتصاد الكلى

 EE312  تارٌخ الفكر االقتصادي EE211  التحلٌلً الكلًاالقتصاد 

 EE420  االقتصادٌة السٌاسات EP354  التنظٌم الدولً

 EA333  (2محاسبة التكالٌف) EP456  التنمٌة السٌاسٌة

 القانون الدولً الخاص "الجنسٌة
 LA409  ومركز األجانب"

 AI205  (2تفسٌر القرآن)

 AI302  (0تفسٌر القرآن) AA103  األدب الجاهلً

  (2922-2522الحدٌث ) تارٌخ لٌبٌا
AH332 

 AI400  (3تفسٌر القرآن)

 AA205  (2صرف) AG407  وراسٌاأجغرافٌة 

 AS101  تطور الفكر االجتماعً
منذ الفتح  تارٌخ اإلسالم فً األندلس

 AH212   م2232هـ 400حتى 

 AS306  أسالٌب العمل الجماعً
  تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر

AH441 

 AG100  الطبٌعٌةمبادئ الجغرافٌا  AM105  مقدمة فً العالقات العامة

 AG305  جغرافٌة الموارد المائٌة EL107  مدخل إلى الترجمة

 IT223  معمارٌة الحاسوب
اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس 

AY205 

 AY409  سٌكولوجٌة التفوق واإلبداع IS472  نظم استرجاع المعلومات

 GE124  (0اللغة اإلنجلٌزٌة)
  التطبٌقً العالقات العامة فً المجال

AM408 

 EL421  اللغة االنجلٌزٌة للتخصصات 

 IT221  الدوائر المنطقٌة 

 ME334  إدارة العملٌات الصناعٌة 

  

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM328  إدارة المصارف EM429  الشاملةإدارة الجودة  20/26/0202 األربعاء

 EE416  األسواق المالٌة EE215  مبادئ التموٌل واالستثمار

 EA435  النظم المحاسبٌة EA131  (0مبادئ المحاسبة)

 LA101  نظرٌة القانون EA336  محاسبة النفط

 AH253  تارٌخ الدولة العباسٌة LA106  نظرٌة الحق

 AI100  (2العقٌدة)
  علم االجتماع الرٌفً والحضري

AS105 

 AS400  التنمٌة االجتماعٌة والتخطٌط AI200  (0عقٌدة)ال

 EL422  علم اللغة االجتماعً AH103  تارٌخ العصر الهٌلٌنستً

 501ISالذكاء االصطناعً   AH252  تارٌخ الدولة األموٌة

 GE109  التربٌةأصول   AH311  تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة

 IS504نظم دعم القرار  AG204  المبادئ العامة للخرائط

  علم نفس النمو "طفولة ومراهقة"
AY204 

 

تصمٌم البحوث التربوٌة والنفسٌة 
AY300 

 

  AY505  التخطٌط التربوي

  EL108  (2مهارات االستماع)

  EL204( 0مهارات الكتابة)

   EL319 القواعد المقارنة

  IT251 تفاعل اإلنسان والحاسوب

  

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM120   مبادئ إدارة األعمال EM320  اإلدارة المالٌة 23/26/0202 الخمٌس

  EE319  اقتصادٌات البٌئة
السٌاسً "الحدٌث تارٌخ الفكر 

 EP355  والمعاصر"

 EP457  قضاٌا سٌاسٌة معاصرة EP553  األمن القومً العربً

 LA203  مصادر االلتزام LA205  أحكام االلتزام

 LA401  التنفٌذ الجبري
  تارٌخ أوربا فً العصور الوسطى

AH204 

 AG301  جغرافٌة النقل والمواصالت  LA502التحكٌم التجاري الدولً

 AG405  تخطٌط المدن  AI402األدب العربً

 AA207  النقد األدبً القدٌم
مبادئ نظم المعلومات الجغرافٌة 

AG505 

 EL316   نظرٌات الترجمة AA403  األدب العربً الحدٌث

 IT101  أساسٌات تقنٌة المعلومات AG311  الجٌومورفولوجٌا

 IT271  قواعد البٌاناتأنظمة  AY410  اإلرشاد والعالج 

  AS302   التغٌر االجتماعً

  AS401علم اجتماع الجرٌمة 

  AS505  علم اجتماع العولمة

   AM303اإلعالم التربوي

  AM406  تخطٌط السٌاسات اإلعالمٌة

  IS452  التجارة االلكترونٌة

  ME332  (0بحوث العلمٌات)

  

 

 

 



 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

إدارة الموارد البشرٌة )إدارة  25/26/0202 سبتال
 EM325  األفراد(

 EA433  محاسبة األموال العامة

 EE214  المالٌة رٌاضةال
  تارٌخ الفكر السٌاسً القدٌم والوسٌط

EP254 

 AI312  أصول الدعوة وفن الخطابة EE417  التخطٌط االقتصادي

 EA334  محاسبة المشروعات الخدمٌة
االتجاهات الحدٌثة فً علم 

 AY208  النفس

 AY301  علم نفس الفئات الخاصة LA305  المرافعات المدنٌةقانون 

 AI208  أحكام تجوٌد القران
النظرٌة االجتماعٌة الكالسٌكٌة 

AS307 

 
  (2969-2943المعاصر) تارٌخ لٌبٌا

AH432 
 EL213  مدخل إلى اللغوٌات

 IS441برمجة نظم المعلومات  AG209  مبادئ الجغرافٌة االقتصادٌة

 ME204اإلدارة الهندسٌة  AG409تارٌخ الفكر الجغرافً 

  AS208  تصمٌم البحث االجتماعً

  6AM30  إدارة واقتصادٌات اإلعالن

  IS381علم اإلدارة 

  GE102  (2اللغة العربٌة)

  GE116  التارٌخ العربً

  

 

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو ) الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EP356  اإلرهاب الدولً 26/26/0202 حداأل
إدارة اإلمداد)المخازن 

 EM326  والمشترٌات(

 EP458 القضٌة الفلسطٌنٌة
إدارة مؤسسات األعمال الصغٌرة 

EM425 

 EE316  التنمٌة االقتصادٌة EL425  علم المعانً

 EA331  محاسبة األقسام والفروع IS451  أنظمة الوسائط المتعددة

 LA202  القانون اإلداري ME315  اقتصاد هندسً

 GE200الصراع العربً الصهٌونً 
  الحقوق العٌنٌة "األصلٌة والتبعٌة"

LA402 

 AI104  (2)علوم القرآن 

 AI206  (0علوم القرآن) 

 AA307  علم الداللة والمعاجم 

 
  تارٌخ صدر اإلسالم والخالفة الراشدة

AH111 

 AG210  جغرافٌة الخدمات 

 AM202  الرأي العام والدعاٌة 

 AM404  فن العالقات العامة 

 GE111  الثقافة اإلسالمٌة 

 GE220  المعادالت التفاضلٌة 

  

 

 

 

 

 

 



 (0202ماٌو ) الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EE210  االقتصاد التحلٌلً الجزئً EA437  (0محاسبة التكالٌف) 27/26/0202 االثنٌن

 EE422  األنظمة االقتصادٌة المقارنة EP255  العالقات العربٌة األفرٌقٌة

 EP357  الدبلوماسٌة AI313أصول التخرٌج ودراسة األسانٌد 

 LA103  المدخل للفقه اإلسالمً AA407  األدب المقارن

 AM200  اإلعالم الدولً
 الرقابة على أعمال اإلدارة

 LA309  "القضاء اإلداري"

 LA505خٌار العقد  EL320  التحلٌل اللغوي

 AI407  القصاص والدٌات IS503 لغات البرمجة 

   6S50Iاألنظمة الخبٌرة  
  تارٌخ العالقات بٌن الشرق والغرب

AH301 

 AG313  اإلحصاء الجغرافً ME305تحلٌل التكلفة الهندسٌة 

 AG506مبادئ االستشعار عن بعد  GE107  الوسائل التعلٌمٌة

 AY404  علم النفس المعرفً GE110  المناهج

 AS502  رعاٌة الموهوبٌن 

 AM107  نظرٌات اإلعالم 

 
  إدارة وتخطٌط العالقات العامة

AM307 

 EL208  ( 0مهارات االستماع) 

 IS374  معمارٌة المؤسسات 

 ME  436إدارة الصٌانة 

 

 

 

 

 

 



 

 (0202ماٌو )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EP550  اقتصادٌات الوطن العربً EA335  المحاسبة الضرٌبٌة 28/26/0202 الثالثاء

 AH351  تارٌخ الدولة الفاطمٌة EP359  األٌدٌولوجٌات السٌاسٌة

العام "عالقات مبادئ القانون الدولً 
 LA207  دولٌة"

 AS304 علم االجتماع الطبً 

 "البٌع والتأمٌن والوكالة"العقود 
LA303 

 EL110( 0قواعد إنجلٌزٌة)

  القانون الدولً الخاص "تنازع القوانٌن"
LA404 

 ME203األمن والسالمة المهنٌة 

 GE106  مدخل إلى الفلسفة AA206  األمويأدب صدر اإلسالم و

 IT382  المسؤولٌة المهنٌة AG109  مبادئ المساحة

  AY401  اإلشراف التربوي

  مقدمة فً الفنون اإلذاعٌة والمرئٌة
AM104 

 

  AM309اإلعالن اإلذاعً والمرئً  

األفالم الوثائقٌة والبرامج 
 AM401  التسجٌلٌة

 

  EL404( 4مهارات الكتابة)

  IS500هندسة البرمجٌات 

  ME331 ( 2بحوث العملٌات)

  GE126التحلٌل الرٌاضً  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (0202ماٌو ) الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EA337  محاسبة المصارف والتأمٌن  EM323مبادئ التسوٌق 29/26/0202 األربعاء

   AG403جغرافٌة لٌبٌا  EM424  االتصاالت اإلدارٌة

  EA230(2محاسبة متوسطة)
   مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس

AY209 

  IS371  أساسٌات نظم المعلومات  EP455منهجٌة البحث العلمً

 القانون الدولً العام "المؤسسات"مبادئ 
LA107 

  IS442  برمجة الوٌب

 ME  448المشروعاتإدارة   AI207(0السٌرة النبوٌة)

 GE112  طرق التدرٌس العامة AG312  المدن جغرافٌة

  GE101   علم النفس العام

  GE121  مبادئ اإلحصاء

  

 


