
 
 6106/6107جدول االمتحانات  النهائٌة للمرحلتٌن الثانٌة والرابعة وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة للعام الدراسً الحالً 

 اقتصاد محاسبة  احصاء ادارة اعمال المالية والمصرفية اليوم والتاريخ
 رابعةال الثانية الرابعة الثانية الرابعة الثانية الرابعة الثانية الرابعة الثانية 

 نظريةنقدية اقتصاد جزئي نظم متوسطة استدالل احتماالت رقابة امدادات تدقيق مؤسسات 29/5االثنين

 بحوث عمليات مصارف متخصصة ((eمحاسبة  سكاني معادالت االستراتيجية بحوث تسويق تقييم قرارات مالية عامة 31/5االربعاء 

 تخطيط احصاء اقتصادي محاسبةادارية مالية عامة عمليات مسوح مصارف لراس ما نظم معلومات ((eمحاسبة ادارية 3/6السبت 

 نظم رياضيات اقتصادية // بحوث قرارات سيطرة حاسوب حاسبات اسواق مالية // 5/6االثنين
 د القياسياالقتصا Spss كلفة متقدمة محاسبةوحدات تصميم اقتصادياحصاء ادارةعمليات تجارة تمويل شركات ادارة مالية 7/6االربعاء

 اقتصاديات نفط فكر نظرية 2حكومية  قياسي 2ماتالب معرفة سلوك محاسبة ادارية تجارة الكترونية 10/6السبت 

 تقييم حسابات قومية محاسبةدولية // تطبيقات 2جبر // متوسطة تمويل دولي تسويق 12/6االثنين

 // // // // // // جودة // // // 14/6االربعاء 

قانون تجارة  // // // 18/6االحد
 الكترونية

// // // // // // 

  مالحظات//

 ٌتم االلتزام بالزي الموحد وبخالفه ٌحرم الطالب من اداء االمتحان كما ٌجب علٌه جلب هوٌة الطالب  .0

 لًٌمنع الطالب ادخال الهاتف النقال الى القاعه االمتحانٌه وبخالفه ٌعد الطالب راسبا بالغش للعام الدراسً الحا .6

 ٌكون االمتحان فً الساعه التاسعة  صباحا  .3

 الطلبة غٌر المسددٌن لالقساط الدراسٌة من اداء االمتحاناتٌمنع  .4

 ٌمنع اي كتابة داخل االسئلة كما ٌمنع اي كتابة داخل الدفتر االمتحانً ال تتعلق بالمادة االمتحانٌة   .5

 



 
 6106/6107وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة للعام الدراسً الحالً  الثالثة االولى وجدول االمتحانات  النهائٌة للمرحلتٌن 

 اقتصاد محاسبة  احصاء ادارة اعمال المالية والمصرفية اليوم والتاريخ
 الثالثة االولى الثالثة االولى الثالثة االولى الثالثة االولى الثالثة االولى 

 اقتصاد كلي مبادئ اقتصاد رقابةوتدقيق محاسبةمالية احصاء رياضي تكامل تكنولوجيا م.ادارة عمليات قراءات 30/5الثالثاء

 اقتصاد دولي حاسوب ادارة مالية حقوق سيطرة محاسبة كلفة حاسوب اساليب احصاء 1/6الخميس

 اقتصاد رياضي مبادئ محاسبة ماليةمتقدمة قراءات انحدار (2)احصاء سلوك م.اقتصاد مالية ادارة 4/6االحد

 اقتصاد صناعي // نظام محاسبي احصاء Spss اقتصاد اساليب م.احصاء تسويق بيعر  6/6الثالثاء

 تنميةاقتصادية مبادئ احصاء منشات حاسبات بحوث ادارة تأمين حقوق ضريبية محاسبة 8/6الخميس

 مؤسسات مالية قراءات كلفة رياضيات اقتصادي 2حاسوب دولية م.محاسبة نظام محاسبي اقتصاد 11/6االحد

 اقتصاد زراعي // ضريبة // حيوي // حاسبات مراسالت مصرفية حاسبات 13/6اءالثالث

 مالية عامة // بحوث عمليات // عددي // ادارةمالية // تكاليف // 15/6الخميس

اقتصاديات  // // // 18/6االحد
 االعمال

// // // // // // 

  مالحظات//

 من اداء االمتحان كما ٌجب علٌه جلب هوٌة الطالب ٌتم االلتزام بالزي الموحد وبخالفه ٌحرم الطالب  .0

 ٌمنع الطالب ادخال الهاتف النقال الى القاعه االمتحانٌه وبخالفه ٌعد الطالب راسبا بالغش للعام الدراسً الحالً .6

 ٌكون االمتحان فً الساعه التاسعة  صباحا  .3

 الطلبة غٌر المسددٌن لالقساط الدراسٌة من اداء االمتحاناتٌمنع  .4

 نع اي كتابة داخل االسئلة كما ٌمنع اي كتابة داخل الدفتر االمتحانً ال تتعلق بالمادة االمتحانٌة  ٌم .5
 


