FINAL EXAM OF Summer I- 2018/2019
2018/2019 جدول االمتحانات النهائية للفصل الصيفي االول

Emirates Canadian University
College
الكلية االماراتية الكندية الجامعية

LAW
بكالوريوس القانون

DATE
تاريخ االمتحان

Code

Subject

PUBL 450

قانون اإلجراءات الجزائية

PRIV 252

القانون
أساسيات البحث
ي

Mass Communication
بكالوريوس االتصال الجماهيري
Subject

Code

Business Administration
بكالوريوس اداره االعمال
Code

Subject

Monday, 24 June 2019

English Language and Translation
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية والترجمة
Code

Subject

ENG 342

Translation Theory And Practice

University Requirements /+Foundation Program
 متطلبات الجامعية+ البرنامج التاسيسي
Code

Subject

ARB 120

(2) مهارات االتصال باللغة العربية

Monday, 1 July 2019

٢٠١٩/٠٧/٠١

COM430

إدارة األزمات

Tuesday, 2 July 2019

٢٠١٩/٠٧/٠٢

ENG 202

Business Communication

ACT 411

Government and Non-Profit Accounting

ACT 337

Intermediate Accounting I

PUBL 283

قانون العقوبات الخاص

PRIV 335

 الزواج والطالق- األحوال الشخصية

COM223

اخالقيات االعالم ر
وتشيعاته

QM 241

Business Statistics I

PRIV 428

القانون البحري والجوي

NMD333

الكتابة لالعالم الجديد

FIN 341

Corporate Finance

GED 100

الثقافة اإلسالمية

Wednesday, 3 July 2019

PUBL 171

مبادئ القانون اإلداري

PRN335

GED 100

Islamic Studies

GED 110

القانون والمجتمع

٢٠١٩/٠٧/٠٣

اعالم للعالقات العامة
انتاج
ي

PRIV 316

قانون العمل والتأمينات االجتماعية

COM237

مقدمة يف علم السياسة

MKT 361

Principles of Marketing

COM352

مبادئ االقتصاد

التجمة

Thursday, 4 July 2019

٢٠١٩/٠٧/٠٤

PRIV 215

احكام االلتام

ENG 292

COM322

PRIV 222

دراسات قانونية باللغة االنجلتية
قانون ر
الشكات واالفالس

MTH 120

Business Calculus

ENG 120

(2 ) مهارات االتصال باللغة االنجلتية

ACT 409

International Accounting

CIT 100

Computer Concepts and Applications

COM325

العالقات الدولية

FIN 331

PUBL 374

قانون حماية البيئة

PRN232

الكتابة للعالقات العامة

ECO 251

Managerial Finance

CIT 100

المدخل إىل تقنية المعلومات

Principles of Microeconomics

GED 230

COM329

والفن
األدن
النقد
ي
ي

المدخل اىل علم االقتصاد

03:00 PM - 5:00 PM

Exam Timing :

03:00 PM - 5:00 PM

Important notes :*Students must bring all required stationeries needed for the exam
* Students are not allowed to enter the exam unless they pay all fees
* Students are not allowed to enter the exam if their absence exceeds 20%.
*Students must bring the student ID card to sit for the Exam "
*Students must be present in the exam hall 15 minutes before the exam time
*Students are not permitted to bring Mobile Phones/Smart Watch /Head Sets etc into the Examination Hall

: توقيت االمتحانات
: مالحظات
. على الطالب احضار االدوات الالزمة لالمتحان
يحرم الطالب من دخول االمتحان في حال عدم تسديد الرسوم المتوجبة
%20 يحرم الطالب من دخول االمتحان في حاله تعدى نسبة الغياب

على كل الطالب احضار بطاقة تعريف الطالب الجامعية للسماح لهم بدخول االمتحان
 دقيقه من بدء الوقت الرسمي لالمتحان15 على الطالب التواجد في قاعه االمتحان قبل
يمنع إدخال الهاتف النقال ( الموبايل ) او اي جهاز الكتروني إلى قاعة االمتحان منعا باتا

