
 

 

 

 بنغازي- الجامعة المفتوحة 

 (2020نوفمبر )للفصل الدراسً  جدول االمتحانات

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 السبت
 

 LA201حموق اإلنسان LA308المانون التجاري  31/10/2020

 LA407األوراق التجارٌة  AI310التزكٌة واألخالق

 AI105(1)فمه العبادات AI406االستشراق والتنصٌر

 AA100(1)نحو AA303(2)صرف

 AA200(2)نحو AA405(3)صرف

تارٌخ الحضارات فً الوطن 
 AH122العربً

 AH211تارٌخ المغرب اإلسالمً

 AS200علم االجتماع الصناعً AY302الصحة النفسٌة

مدخل إلى الخدمة والرعاٌة 
 AS103االجتماعٌة

 AM106ممدمة فً اإلعالن

 EL202مدخل إلى األدب EL100(1)لواعد إنجلٌزٌة

 EL427علم اللغة السٌكولوجً  IT211(2)البرمجة

  ME223(1)إحصاء هندسً

  GE122مبادئ الحاسب اآللً

  AM400األخبار اإلذاعٌة والمرئٌة

  

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 01/11/2020 األحد
 EE110مبادئ االلتصاد الجزئً EM322بحوث العملٌات

 EA231(2)محاسبة متوسطة LA100تارٌخ النظم المانونٌة

 EP256السلطة والتحول الدٌممراطً LA501لانون المرور

 AI201الموارٌث
حموق اإلنسان والحرٌات 

 EP358العامة

 LA302المانون البحري  AH442تارٌخ آسٌا الحدٌث والمعاصر

 AA300(3)نحو EL206( 2)مفردات

 IS375نظم تخطٌط موارد المؤسسات 
–1258"تارٌخ الوطن العربً 

1516"AH221 

 AY206علم النفس االجتماعً 

 AY503التربٌة البٌئٌة 

 EL304( 3)مهارات الكتابة 

 GE105مدخل إلى علم االجتماع 

 GE221المعادالت الخطٌة  

 AS403النظرٌة االجتماعٌة المعاصرة  

 AM304اإلعالم المتخصص 

  

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM324اإلستراتٌجٌةاإلدارة EA130(1)مبادئ المحاسبة 02/11/2020 االثنٌن

 LA200األحوال الشخصٌة 
باوأمرٌكا والنظم السٌاسٌة فً أور

 EP451الشمالٌة

 AI403طرق تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة LA403تشرٌعات النفط 

 AY406علم النفس الصناعً LA300طرق البحث المانونً  

 AM103ممدمة فً الصحافة AI107أحكام الزواج والطالق

 EL216( 3)مفردات AA101ممدمة فً علم اللغة

 IT212هٌاكل البٌانات والخوارزمٌات AA202علم البٌان

 EM427اإلدارة الدولٌة AY210مبادئ المٌاس النفسً والتربوي

 AH102تارٌخ الرومان AY303والتعلٌمنظرٌات التعلم 

  AS402علم االجتماع السٌاسً

  EL101( 1)مهارات المراءة

  IS372إدارة مشارٌع ونظم المعلومات

  GE128اإلحصاء واالحتماالت

  GE202طرق البحث العلمً

  AM302(2)التحرٌر اإلعالمً

  EA434المحاسبة الدولٌة

  

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM222السلون التنظٌمً EP150مبادئ العلوم السٌاسٌة 03/11/2020 الثالثاء

 LA503المانون الدولً للبحار EP251السٌاسة الخارجٌة

 AI106ممدمة فً علم التفسٌر EP350النظم السٌاسٌة العربٌة

 AI204(2)فمه العبادات AI408األدٌان الممارنة

 AA104علم المعانً AH101تارٌخ اإلغرٌك

 AH401تارٌخ األمرٌكٌتٌن AY501التربٌة الممارنة

 AS206خدمة الفرد AS102ممدمةفٌعلماإلنسان

 AS408علم االجتماع التربوي EL301(4)مهارات المراءة

 AM402أسس اإلخراج الصحفً GE123(1)ةاللغة اإلنجلٌزي

 EL106( 1)مفردات GE129مبادئ االلتصاد

 EL201( 3)مهارات المراءة IS411النمذجة والمحاكاة 

 IS376السلون التنظٌمً 

 
مفاهٌم ومصطلحات جغرافٌة 

AG110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM220إدارة العملٌات اإلنتاجٌة 04/11/2020 األربعاء
" أحكام العموبة"المانون الجنائً العام 

LA209 

 EP452النظرٌة السٌاسٌة
االعتداء "المانون الجنائً الخاص 

 LA306"األموالعلى

" أحكام الجرٌمة"المانون الجنائً العام 
LA204 

 AA204علم األصوات

 جرائم االعتداء"المانون الجنائً الخاص 
 LA304"على األشخاص

 AG303الجغرافٌا السٌاسٌة

 AY200علم النفس التربوي AI308العاللات الدولٌة فً اإلسالم

 AS305علم اجتماع السكان AI519االلتصاد اإلسالمً

 AA302علم البدٌع
إدارة والتصادٌات المؤسسات 

 AM305اإلعالمٌة

 EL426تمنٌة التعلم AA400( 4)نحو

 IT272امن الحاسبات AS202علم االجتماع االلتصادي

 ME213(1)أساسٌات االلتصاد AM206( 1)التحرٌر اإلعالمً

 EL104( 1)مهارات الكتابة
أسس اإلخراج اإلذاعً 

 AM403والمرئً

 EA431(1)مراجعةالأصول  EL318اكتساب اللغة

  IS309كتابة التمارٌر وعرض النتائج

  AM405فن اإلعالن

  

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EP253مبادئ المانون الدولً العام EM327نظم المعلومات اإلدارٌة 05/11/2020 الخمٌس

 EP352العاللات السٌاسٌة الدولٌة EM426المٌادة اإلدارٌة

 EP459الرأي العام واإلعالم EA332محاسبة شركات األموال

الدعوى "لانون اإلجراءات الجنائٌة 
 LA400"والتحمٌك

المحاكمة "اإلجراءات الجنائٌة لانون 
 LA405"والطعون

 AI202(2)علوم السنة AH131تارٌخ لٌبٌا المدٌم

 AI301فمه المعامالت  AY309علم نفس الشخصٌة 

 AS407علم اجتماع اإلرهاب AS301رعاٌة الطفولة والشباب

 EL314ترجمة عربً انجلٌزي EL428اللغة والحضارة

 ME214(2)أساسٌات االلتصاد GE118(2)رٌاضٌات

 GE108مهارات التعلم الذاتً IS502األعمال اإللكترونٌة 

 IS373تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات  AM308اإلعالن الصحفً

  EA432التحلٌل المالً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EE313النمود والمصارف EP151مبادئ اإلدارة العامة 07/11/2020 السبت

 LA307لانونالعمل EP554علم االلتصاد السٌاسً

المانون الدستوري والنظم 
 LA105السٌاسٌة

 AI401تشرٌعات الحدود

 AA408أصول الكتابة العربٌة LA206العامة المالٌة

 AI101(1)السٌرة النبوٌة
تارٌخ أوروبا الحدٌث 

 AH443والمعاصر

 AI203مدخل للفمه
تعلم الكبار والتربٌة المستدٌمة 

AY207 

 EL317مدخل علم اللغة التطبٌمً AA304تارٌخ األدب األندلسً

 AY101الفكر التربوي
 وإدارة نظم إستراتٌجٌة

 IS471المعلومات

  AS104علم االجتماع العائلً

  AS404إدارة المؤسسات االجتماعٌة

  AM201اللغة اإلعالمٌة

  EL105التهجٌئة والنطك

  EL200( 3)لواعد إنجلٌزٌة

  IT222نظم التشغٌل

  GE117(1)رٌاضٌات

  AG203والتضارٌسة البنٌةجغرافً

  AM407خطوات إصدار جرٌدة أو مجلة

  

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EP353السٌاسات الممارنة AI303آداب العالم والمتعلم 08/11/2020 األحد

 EP453السٌاسات العامة  AI405أصول الفمه

 LA110المانون المدنً AA105(1)العروض والمافٌة

 LA406أصول الفمه اإلسالمً AA201(2)عروض والمافٌةال

 AH331تارٌخ لٌبٌا اإلسالمً AY308مبادئ اإلرشاد النفسً والتربوي

 AS106مبادئ اإلحصاء االجتماعً AS204المشكالت االجتماعٌة

 AS300انحراف األحداث EL111( 2)مهارات المراءة

 EL214ترجمة انجلٌزي عربً EL423ترجمة لانونٌة إدارٌة

 EL308( 3)مهارات االستماع IT111(1)البرمجة

 ME224(2)إحصاء هندسً IT231أساسٌات الشبكات 

 AG101جغرافٌة الوطن العربً EM428إدارة المعرفة

 AM409تخطٌط الحمالت اإلعالنٌة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM321والتأمٌن الخطر إدارة LA102علم اإلجرام 09/11/2020 االثنٌن

 LA109علم العماب AA401النمد العربً الحدٌث

( 1943-1911)تارٌخ جهاد اللٌبٌٌن
AH431 

 LA301المٌراث والوصٌة

 AI102(1)علوم السنة AY407رٌاض األطفال

 AH121تارٌخ العرب المدٌم AS406علم اجتماع المرأة 

 AY102اإلدارة المدرسٌة EL315علم الصوتٌات

 AS207مجتمعالتنظٌم GE103(2)اللغة العربٌة

 AM203تمنٌات المعلومات واالتصال AG107مبادئ الجغرافٌا البشرٌة

 EL400(4)انجلٌزٌةلواعد  

 IT341البرمجة المرئٌة  

 ME325ضبط الجودة 

 AH251تارٌخ الدولة البٌزنطٌة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 10/11/2020 الثالثاء
 EE312تارٌخ الفكر االلتصادي EE111مبادئ االلتصاد الكلى

 EA333(1)محاسبة التكالٌف EE211التحلٌلً الكلًااللتصاد 

 AI205(1)تفسٌر المرآن EP354التنظٌم الدولً

 AI302(2)تفسٌر المرآن EP456التنمٌة السٌاسٌة

 الجنسٌة"المانون الدولً الخاص 
 LA409"ومركز األجانب

 AI400(3)تفسٌر المرآن

 AA205(1)صرف AA103األدب الجاهلً

 AS101تطور الفكر االجتماعً
تارٌخ العرب الحدٌث 

 AH441والمعاصر

 AS306أسالٌب العمل الجماعً
اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس 

AY205 

 AY409سٌكولوجٌة التفوق واإلبداع AM105ممدمة فً العاللات العامة

 EL421اللغة االنجلٌزٌة للتخصصات EL107مدخل إلى الترجمة

 IT221الدوائر المنطمٌة IT223معمارٌة الحاسوب

 ME334إدارة العملٌات الصناعٌة GE124(2)اللغة اإلنجلٌزٌة

 
العاللات العامة فً المجال 

 AM408التطبٌمً

 EM422نظرٌة التنظٌم 

  

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM328إدارة المصارف EM429إدارة الجودة الشاملة 11/11/2020 األربعاء

 LA101نظرٌة المانون EE215مبادئ التموٌل واالستثمار

 AH253تارٌخ الدولة العباسٌة EA131(2)مبادئ المحاسبة

 EA336محاسبة النفط
علم االجتماع الرٌفً 

 AS105والحضري

 AS400التنمٌة االجتماعٌة والتخطٌط LA106نظرٌة الحك

 EL422علم اللغة االجتماعً AI100(1)العمٌدة

 GE109أصول التربٌة AI200(2)عمٌدةال

 IS501الذكاء االصطناعً   AH252تارٌخ الدولة األموٌة

  AH311تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة

طفولة "علم نفس النمو 
 AY204"ومراهمة

 

تصمٌم البحوث التربوٌة 
 AY300والنفسٌة

 

  AY505التخطٌط التربوي

  EL108(1)مهارات االستماع

  EL204( 2)مهارات الكتابة

  EL319المواعد الممارنة

  IT251تفاعل اإلنسان والحاسوب

  AH103تارٌخ العصر الهٌلٌنستً

  

 

 

 

 



 

 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EM120مبادئ إدارة األعمال EM320اإلدارة المالٌة 12/11/2020 الخمٌس

 LA205أحكام االلتزام
الحدٌث "تارٌخ الفكر السٌاسً 

 EP355"والمعاصر

 EP457لضاٌا سٌاسٌة معاصرة LA401التنفٌذ الجبري

 LA203مصادر االلتزام AI402األدب العربً

 EL316نظرٌات الترجمة AA207النمد األدبً المدٌم

 IT101أساسٌات تمنٌة المعلومات AA403األدب العربً الحدٌث

 IT271أنظمة لواعد البٌانات AS302التغٌر االجتماعً

  AS401علم اجتماع الجرٌمة 

  AM303اإلعالم التربوي

  ME332(2)بحوث العلمٌات

  IS452التجارة االلكترونٌة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

إدارة )إدارة الموارد البشرٌة  14/11/2020 السبت
 EM325(األفراد

تارٌخ الفكر السٌاسً المدٌم 
 EP254والوسٌط

 AI312أصول الدعوة وفن الخطابة LA305المرافعات المدنٌةلانون 

 AI208أحكام تجوٌد المران
االتجاهات الحدٌثة فً علم 

 AY208النفس

 
-1943)رلٌبٌا المعاصتارٌخ 

1969)AH432 
 AY301علم نفس الفئات الخاصة

 AS208تصمٌم البحث االجتماعً
النظرٌة االجتماعٌة الكالسٌكٌة 

AS307 

 EL213مدخل إلى اللغوٌات AM306إدارة والتصادٌات اإلعالن

 ME204اإلدارة الهندسٌة  IS381علم اإلدارة 

 IS441برمجة نظم المعلومات  GE102(1)اللغة العربٌة

 EA433محاسبة األموال العامة GE116التارٌخ العربً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020 نوفمبر )الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EP356اإلرهاب الدولً 15/11/2020 األحد
إدارة مؤسسات األعمال الصغٌرة 

EM425 

 EE316التنمٌة االلتصادٌة EP458المضٌة الفلسطٌنٌة

 LA202المانون اإلداري EL425علم المعانً

 ME315التصاد هندسً
األصلٌة "الحموق العٌنٌة 

 LA402"والتبعٌة

 AI104(1)علوم المرآن GE200الصراع العربً الصهٌونً 

 AI206(2)علوم المرآن IS451أنظمة الوسائط المتعددة

 
تارٌخ صدر اإلسالم والخالفة 

 AH111الراشدة

 AM202الرأي العام والدعاٌة 

 GE111الثمافة اإلسالمٌة 

 GE220المعادالت التفاضلٌة 

 
المخازن )إدارة اإلمداد
 EM326(والمشترٌات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020 نوفمبر )الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EE210االلتصاد التحلٌلً الجزئً EP255العاللات العربٌة األفرٌمٌة 16/11/2020 االثنٌن

 EP357الدبلوماسٌة AI313أصول التخرٌج ودراسة األسانٌد 

 LA103المدخل للفمه اإلسالمً AA407األدب الممارن

 AM200اإلعالم الدولً
 الرلابة على أعمال اإلدارة

 LA309"المضاء اإلداري"

 AI407المصاص والدٌات EL320التحلٌل اللغوي

 ME305تحلٌل التكلفة الهندسٌة 
تارٌخ العاللات بٌن الشرق 

 AH301والغرب

 AY404علم النفس المعرفً GE107الوسائل التعلٌمٌة

 AM107نظرٌات اإلعالم GE110المناهج

 AM307إدارة وتخطٌط العاللات العامة IS503لغات البرمجة 

 EL208( 2)مهارات االستماع EA437(2)محاسبة التكالٌف

 IS374معمارٌة المؤسسات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2020نوفمبر )تابع جدول امتحانات للفصل الدراسً 

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 EL110( 2)لواعد إنجلٌزٌة EP359األٌدٌولوجٌات السٌاسٌة 17/11/2020 الثالثاء

عاللات "مبادئ المانون الدولً العام 
 LA207"دولٌة

 ME203األمن والسالمة المهنٌة 

البٌع والتأمٌن "العمود 
 LA303"والوكالة

 GE106مدخل إلى الفلسفة

تنازع "المانون الدولً الخاص 
 LA404"الموانٌن

 AS304علم االجتماع الطبً 

 IT382المسؤولٌة المهنٌة AA206أدب صدر اإلسالم واألموي

 AH351تارٌخ الدولة الفاطمٌة AY401اإلشراف التربوي

ممدمة فً الفنون اإلذاعٌة 
 AM104والمرئٌة

 

  AM309اإلعالن اإلذاعً والمرئً  

  EL404( 4)مهارات الكتابة

  IS500هندسة البرمجٌات 

  GE126التحلٌل الرٌاضً  

األفالم الوثائمٌة والبرامج 
 AM401التسجٌلٌة

 

  ME331( 1)بحوث العملٌات

  

 (2020 نوفمبر )الدراسً للفصل امتحانات جدول تابع

 الفترة األولى التاريخ اليوم
 

 الفترة الثانية
 

 IS371أساسٌات نظم المعلومات EM323مبادئ التسوٌك 18/11/2020 األربعاء

 IS442برمجة الوٌب EA230(1)محاسبة متوسطة

 GE112طرق التدرٌس العامة EP455منهجٌة البحث العلمً

 "المؤسسات"المانون الدولً العام مبادئ 
LA107 

 

  AI207(2)السٌرة النبوٌة

  GE101علم النفس العام

  GE121مبادئ اإلحصاء

  

 


