
 
 جامعة فيالدلفيا

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
 

9102/9191جدول األمتحانات النهائية للفصل الثاني   

 

 المحترمقبول والتسجيل لدكتور عميد الا
 طيبة،،،تحية 

لماجستير اجدول االمتحانات النهائية للمواد النظرية لبرامج أرفق إليكم بعد التنسيق مع الكليات ذات العالقة، 

 .9102/9191للفصل الثاني 
 

اسم عضو هيئة  موعد األمتحان

 التدريس

عدد 

 الطلبة
 الكلية اسم المادة رقم المادة

 اليوم والتاريخ الوقت

00:11-00:11  
األثنين 

0/0/9191  
 حلقة بحث في األدب القديم 0110712 8 أ.د.محمد عبيد الله 

 

 

اآلداب 

 والفنون

 

00:11-00:11  
األربعاء 

3/0/9191  

د.غسان عبد 

 الخالق 
17 110714 

األدب العربي قراءات في 

 المعاصر

00:11-00:11  
السبت 

0/0/9191  
 اللسانيات 0110721 25 . يوسف ربابعةد

00:11-00:11  
السبت 

31/5/9191  
 الكتابة اإلبداعية 0110716 14 د. نداء مشعل

01:11-09:11  
الخميس 

92/5/9191  
 اسليب البحث العلمي 1091210 3 د. محمد محرم

01:11-09:11  
السبت 

31/5/9191  
 النظرية اللسانية 091201 0 د. حنان عمايرة

00:11-00:11  
األربعاء 

92/5/9191  
 االسلوبية 091293 0 د. محمد محرم

01:11-09:11  
األربعاء 

92/5/9191  

 د. محمد محرم
 الشعر الحديث 091251 0

01:11-09:11  
األثنين 

0/0/9191  

 د. محمد محرم
0 091201 

الرواية البريطانية واالمريكية 

 الحديثة

00:11-00:11  
األحد 

30/5/9191  

 د. محمد محرم
 النظرية األدبية 091221 0

01:11-09:11  
األحد 

30/5/9191  

 د. محمد محرم
 مشروع البحث 091219 0

 

اسم عضو هيئة  موعد األمتحان

 التدريس

عدد 

 الطلبة

موعد 

 األمتحان
 الكلية اسم المادة

 اليوم والتاريخ الوقت

09:11-00:11  
 الخميس

92/5/9191  
 120503 0 د. فايزة الشروف

البرنامج التأهيلي في اللغة 

 االنجليزية

مركز 

  اللغات
 

اسم عضو هيئة  موعد األمتحان

 التدريس

عدد 

 الطلبة
 الكلية اسم المادة رقم المادة

 اليوم والتاريخ الوقت

0011 -0011  السبت 

01/5/0101  
 المالية المتقدمةاالدارة  311711 2 د.محمد الصمادي

 

 األعمال

0011 -0011  السبت 

6/6/0101  
 المعلومات المحاسبية المتقدمة 300209 0 د. قاسم العواقلة



اسم عضو هيئة  موعد األمتحان

 التدريس

عدد 

 الطلبة
 الكلية اسم المادة رقم المادة

 اليوم والتاريخ الوقت

12:00-10:00 
 السبت

31/15/9191  
محمد بني يونسد   2 640742 

المتحكمات المنطقية 

 المبرمجة المتقدمة

الهندسة 

 والتكنولوجيا

12:00-10:00 
 السبت

10/10/9191  
 640751 0 أ.د. قاسم العبيدي

االنظمة المدمجة والموزعة 

الحقيقي في الزمن  

12:00-10:00 
 السبت

10/10/9191 
المتقدمةالبرمجة  640752 0 د محمد بني يونس  

12:00-10:00 
 الخميس

00/10/9191 
 نظرية التحكم المتقدمة 640731 2 د.محمد مهدي

 

اسم عضو هيئة  موعد األمتحان

 التدريس

عدد 

 الطلبة
 الكلية اسم المادة رقم المادة

 اليوم والتاريخ الوقت

09:11-00:11 
االثنين    

0/0/9191 

أ.د. نمير ناظم 

 االمام
 انظمة تشغيل 251230 9

تكنولوجيا 

 المعلومات

 

09:11-00:11 
االربعاء    

3/0/9191 
 الذكاء االصطناعي 251250 9 د.مؤيد االعظمي

09:11-00:11 
السبت    

0/0/9191 
 أساسيات البحث العلمي 0750791 9 د. روان ابو ليل

09:11-00:11 
االربعاء    

01/0/9191 
 3 د.سعيد الغول

 البرمجيات ادارة مسار 1290200

09:11-00:11 
االثنين    

2/0/9191 

د. عمرو السيد 

 احمد
2 

اختبار البرمجيات وضمان  1290200

 جودتها

09:11-00:11 
السبت   

31/5/9191 
 2 أ.د.محمد بطاز

الطرق الشكلية في هندسة  1290202

 البرمجيات

09:11-00:11 
االربعاء    

3/0/9191 
 0 د.مؤيد االعظمي

هندسة برمجيات االنظمة  1290290

 الذكية

09:11-00:11 
السبت    

0/0/9191 
 0 د روان ابوليل

منهجية البحث لهندسة  1290250

 البرمجيات

 

 وتفضلوا بقبول فائق األحــــــــــــــــترام

 

 

 

 

 

 اعميد البحث العلمي والدراسات العلي

 أ.د. قاسم موسى العبيدي


