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7/1/2021 Thuresday القانون دستوري ات / القسم  قانون العق
الخاص

ة الحقوق العي

8/1/2021 Friday کوردۆلۆ  Academic English 
Language

ملة  القانون  عات الم ال
الخاص

9/1/2021 Saturday
Statistics and Linear 

Algebra
Distributed Systems Poetry of Elizabethan 

Age
Modern Poetry International 

Orgnizations
الرأي العام  القانون التجاري ة المتخصصة المحاس Intermediate Accounting

ة المتوسطة المحاس

Quality and Environment 
Management

ئة ادارة الجودة والب
ام مصادر االل

القضاء األداري (نظري 
وعم )

10/1/2021 Sunday Discrete Structures Compiler Pronunciation I 19th Century Poetry
International Relations 

Theory
االقتصاد الجز  ف 1 ال ة الت محاس Management Principles

ادئ االدارة م
Cost Accounting

ف ال ة الت محاس
سان حقوق اال ة المنظمات الدول

اصول التحقيق الجنا و الطب 
العد (نظري وعم )

11/1/2021 Monday
Computation Theory 

and Numerical 
Methods

Computer and Data Security Elizabethan Drama Modern Novel ة اس النظم الس سا  القانون الدو اال ة 1 ة الحكوم المحاس ة ة الداخل التدقيق والرقا Time Management
ادارة الوقت

Banking Management
ادارة المصارف

Administrative law سا  القانون الدو األ

12/1/2021 Tuesday Academic English Computer Network I Basic English Grammar I Translation I ة ادئ العالقات الدول م اد  النقاش اال النظام المحاس الموحد 1 Accounting Principles
ة ادئ المحاس م

Micro Economic
االقتصاد الجز 

Legal Terminologies ات قانون ال قانون المرافعات (نظري وعم )

13/1/2021 Wednesday Database System Multimedia System Phonology I Modern Drama ة ة معا اس ا س قضا منظومات التعاون االقل  ق س ال ة  ة االدار المحاس
The Evolution of 

Management Thought
ــــخ الفكر االداري تار

Operation and Production 
Management

ات ادارة االنتاج والعمل

ات / القسم  قانون العق
العام

ة ث والوص الموار

14/1/2021 Thursday
Introduction to 

computer science I
Computer Graphics Academic Computing Morphology I ة ل الدراسات المستق ادئ االدارة م ات ة ال محاس Academic English

ة م اد ة اال ل االن
Organization Theory

ة المنظمة نظ
ــــخ القانون تار قانون العمل

ملة  القانون  عات الم ال
العام

15/1/2021 Friday Introduction to 
Computer Science II

Operating System Grammar I French III القانون الدو العام ة اسة الخارج الس ات حوث العمل ة ة المحاس النظ Liberties and Democracy
ة مقراط ات والد الح

Strategic Management
ة ج ات االدارة االس

General English
Academic English 

Language

16/1/2021 Saturday Kurdistan Studies
Computer 

Architecture
Academic English 19th Century Novel ة اس االحزاب الس ة ادئ المحاس م ة االدارة المال Academic Debate

اد  النقاش اال

Management Information 
System

ة نظم المعلومات االدار
General English ام ام االل اح ذ ( نظري + عم ) قانون التنف

17/1/2021 Sunday
Object Oriented 

Programming
Image Processing Short Story Semantics & Pragmatics ة  ــــخ العالقات الدول تار

الحديثة
ادارة االزمة  ة المتوسطة 1 المحاس ف المتقدمة ال ة الت محاس Commercial Law

القانون التجاري

Monitoring and 
Performance Evaluation

م االداء ة وتق الرقا
اصول الفقه وقواعده ة العقود المدن

18/1/2021 Monday Calculus I
Advanced 

programming
Academic Debate French I فن التفاوض ة م اد ة اال ل االن ة شأت المال ة الم محاس Micro Economic

االقتصاد الجز 

Public Relation 
Management

ادارة العالقات العامة
عـلــم االجــرام القانون االداري حث القانو  اصول ال

19/1/2021 Tuesday Mobile
Computing

Comprehension Literary Criticism ة لدان النام ات ال اقتصاد Diplomatic Concepts
ة  قات المحاس التطب

الحاسوب
ة ة الدول معاي المحاس Operational Research

ات حوث العمل
Electronic Commerce

ة ون ك التجارة االل
القانون الدو العام

مات  اصول المحا
ة(نظري + عم ) الجزائ

20/1/2021 Wednesday
Principles of Web 

Design
General Psychology 19th Century Drama ات  اض ال ة ة ال المحاس Mathematics

ات اض ال
Project Management

ــــع ادارة المشار
ة اللغة الع

ــــع  ة العامة وال المال
ال 

21/1/2021 Thursday The Internet Of Things Educational Psychology Generative Syntax ة اس ة الس النظ حث العل  اصول ال Knowledge Managment
ادارة المعرفة

القانون االداري ة األوراق التجار

22/1/2021 Friday Introduction to 
Linguistics I

المدخل لدراسة القانون  ة االحوال الشخص

23/1/2021 Saturday
وتوكول  ت وال ك االت

لوما  الد
ة نظم المعلومات المحاس القانون التجاري القانون الدو الخاص

24/1/2021 Sunday القانون الدستوري

Exam Instructions: تعليمات االمتحانات: نمايی تاقيکردنهوەکان: ڕ

1. The examinations start at 10am.

2. Check the exam timetable carefully. 1. تبدأ االمتحانات في الساعة 10 صباحا. ر 10 بهيانی دەست پ دەکات. ١- تاقيکردنهوەکان کاژ

3. It is not allowed to enter bags, lectures notes, books or any other papers to the exam halls. 2. تحقق من جدول االمتحانات بعناية. نيايی ئاگاداری خشتهی تاقيکردنهوەکان به. ٢- به وردی و د

4. Make sure you know the designated location of your exams. 3. ال يجوز إدخال الحقائب أو المحاضرات أوكتب أو أي أوراق أخرى إلى قاعات االمتحانات. ی تاقيکردنهوەکان. ته ناو هۆ ب يان ههر پهرەيهك ببردر ت جانتا و کت گه نادر ٣- ڕ

5. Make sure you bring with you all the materials you need to answer exams questions e.g. pen, and/or pencil, sharpener, eraser and a small ruler. 4. تأكد من أنك تعرف الموقع المخصص لك ألداء امتحانك. ی تاقيکردنهوەکان دەزانی. نی دانيشتنی تايبهت به خۆت له هۆ نيابه لهوەی که شو ٤- د

6. Arrive at least 15 minutes before the exam is due to start. 5. تأكد من أن تحضر معك جميع المواد التي تحتاجها لإلجابة على االمتحان ، على سبيل المثال قلم جاف / أو قلم رصاص ، مبراة ، ممحاة و مسطرة. نووسی رەساس، قهلهم دادەر، مساحة و ڕاسته). نووسی جاف/ پ مدانهوە. بۆ نمونه (پ يان دەبی بۆ وە ويستت پ يه که له تاقيکردنهوەکان پ نيابه لهوەی ههموو ئهو کهرەستانهت پ ٥- د

7. Make sure your mobile phone is switched off and placed outside of the exam hall. 6. الوصول إلى قاعة االمتحان بما ال يقل عن 15 دقيقة قبل بدء االمتحان. کردنی کاتی تاقيکردنهوەکان ئامادە بی له هۆلی تاقيکردنهوەکهت. ش دەست پ ويسته به اليهنی کهمهوە ١٥ خولهك پ ٦- پ

8. Remember that talking is not allowed at any time in the exam hall. 7. تأكد من إيقاف تشغيل هاتفك المحمول ووضعه خارج قاعة االمتحانات. ی تاقيکردنهوەکاندا. نيابه له کوژاندنهوەی مۆبايلهکهت و دانانی له دەرەوەی هۆ ٧- د

9. Make sure to bring your Student ID card and exam participation card. .8. تذكر أن الكالم غير مسموح به في أي وقت داخل قاعة االمتحانات کدا. گه پ نهدراوە له ههر کات ی تاقيکردنهوەکان ر ٨- له بيرت ب قسهکردن له هۆ

10. Listen carefully to the instructions given by the invigilators at all times. 9. تأكد من إحضار بطاقة هوية الطالب و بطاقة االشتراك في االمتحان الخاصة بك. نانی ناسنامهی قوتابی و بيتاقه ى بهشداربوون له ئهزموونهکان تايبهت به خۆت. نيابه له ه ٩- د

11. You are not permitted to share calculators or any other materials during the examination. 10. استمع جيًدا إلى اإلرشادات التي يقدمها المراقبون في جميع األوقات أثناء االمتحانات. ی تاقيکرنهوەکاندا. ين له هۆ تان دە ر پ نمايانه به که مامۆستايانی چاود بيستی ئهو ر ١٠- به وردی گو

12. You are not allowed to leave the exam halls in the first 30 minutes and last 15 minutes. 11. ال يُسمح لك بمشاركة الة الحاسبة أو أي مواد أخرى مع بقية الطلبة أثناء االمتحان. ت. نر ری ژماردن (حاسبة) يان هه ر کهرەستهيکی تربهکاربه ت به هاوبهشی ئام گه نادر ١١- ر

13. Everything you write (including the rough work) must be in the answer booklet not on the exam sheet. 12. ال يسمح لك بمغادرة قاعة االمتحانات في 30 الدقائق األولى من بدء االمتحان و 15 دقائق األخيرة قبل انتهاء الوقت األصلي لالمتحان . ش تهواو بوونی کاتی تاقيکردنهوەکان. کردن و ١٥ خولهك پ ش ٣٠ خولهکی سهرەتايی دەستپ ت به دەرچوونت پ گه نادر ١٢- ر

14. Every student should sit at his/her assigned seat, and in case a student sits in another seat, it will be counted as cheating. 13. يجب أن يكون كل ما تكتبه في دفتر اإلجابة وليس على ورقة األسئلة. مدانهوەت ب نهك له سهر پهرەی پرسيارەکان. ويسته ههموو ئهو شتانهی که دەينووسی لهسهر دەفتهری وە ١٣ پ

15.  Following the examination rules is mandatory, otherwise the student will be responsible. .14. يجب على كل طالب الجلوس في المقد المخصص له. وفي حالة جلوس الطالب في مقعد آخر ، سيعتبر ذلك غشا ت. کی تر دابنيشيت به غش بۆی ههژماردەکر ن ی تاقيکردنهوەکاندا، وە ههر قوتابيهک له شو نی تايبهت به خۆيان دابنيشن له هۆ ويسته ههموو قوتابيان له شو ١٤- پ

15. اتباع قواعد االمتحانات أمر إلزامي و بخالف ذلك يكون الطالب مسؤوال. چهوانهوە قوتابی خۆی بهرپرسيارە. سای تاقيکردنهوەکان ئهرکه. وە به پ کردنی ر بهج ١٥- ج

Law Dept.

Bayan University - Examinations Timetable  (2020-2021)

Computer Science Dept. English Dept. International Relations Dept. Accounting Dept. Business Administration Dept.


