
 جامعة تكريت
 كلية اإلدارة واالقتصاد

 العلوم المالية والمصرفيةقسم 
 
 

 

 جدول االمتحانات النهائية للكورس الدراسي األول والثاني   )الدور الثاني ( للمراحل )االولى والثانية والثالثة والرابعة( 

 2021-2020للعام الدراسي 

 التاريخ  /   اليوم 
 المرحلة 

 المالحظات  الرابعة  ة الثالث الثانية  لى األو 

 حضوري إحصاء  12/9 االحد
 1ك

 الكتروني قانون تجاري 
  1ك

اسايب كمية  
 1ك الكتروني

 الكتروني تدقيق ورقابة 
 1ك

 

مبادئ اإلدارة   13/9 االثنين
 1ك الكتروني

محاسبة متوسطة  
 1ك حضوري

 محاسبة التكاليف  
 1ك حضوري

محاسبة إدارية  
 1ك حضوري

 

بة محاس مبادئ 14/9 الثالثاء
 1ك حضوري

الكتروني  مالية عامة 
 1ك

نظام محاسبي  
 1ك الكتروني

اخالقيات وأساليب 
 1كالكتروني  البحث 

 

مبادئ االقتصاد  15/9 األربعاء
 1ك الكتروني

  حضوريإدارة مالية 
 1ك

محاسبة مصرفية  
 1ك حضوري

مصارف إسالمية  
 1ك حضوري

 

مبادئ اإلحصاء   16/5 الخميس 
 2ك حضوري

 نات  بياعد قوا 
 1الكتروني ك

اقتصاد قياسي 
 1ك الكتروني

معايير مصرفية 
 1ك  حضوري

 

قراءات مالية   18/9 السبت 
 1كالكتروني 

رياضيات مالية 
 1ك حضوري

عمليات مصرفية  
 1ك حضوري

المحفظة االستثمارية 
 1ك حضوري

 

الديمقراطية   19/9 االحد
 2ك الكتروني

نقود ومصارف  
 1ك حضوري

 تمويل شركات  
1ك حضوري  

محاسبة إدارية  
   2ك حضوري 

 

اللغة العربية   9-20 االثنين
 1ك الكتروني

محاسبة متوسطة  
 2ك حضوري

محاسبة التكاليف  
 2ك حضوري

  حضوريتمويل دولي 
2ك  

 

اللغة اإلنكليزية   21/9 الثالثاء
 1ك الكتروني

  حضوريإدارة مالية 
 2ك

أسواق مالية  
 2ك حضوري

  

نسان  حقوق اال 22/9 األربعاء
 1ك كترونيلا

مؤسسات مالية 
 2ك حضوري

تمويل شركات  
 2ك حضوري

  

مبادئ محاسبة  23/9 الخميس 
 2ك الكتروني

اللغة اإلنكليزية  
   1ك الكتروني

نظام محاسبي  
 الكترونيموحد 

 2ك

  

مبادئ االقتصاد  25/9 السبت 
 2ك لكترونيا

 قواعد بيانات  
 2ك الكتروني

تقييم قرارات  
االستثمار  

 2ك الكتروني

  

مبادئ إدارة   26/9 االحد
 االعمال  

 2ك الكتروني

 الكتروني  مالية عامة 
 2ك

محاسبة مصرفية  
 2ك الكتروني

  

 قراءات مالية   27/9 االثنين 
 2كالكتروني 

تسويق مصرفي  
 2ك الكتروني

  اللغة اإلنكليزية
 2ك الكتروني

  

الحاسوب  28/9 الثالثاء
 2ك الكتروني

 كترونيالسياسة نقدية 
 2ك

دارة المخاطر  إ
  لكترونيالمالية ا
 2ك

  

تجارة الكترونية    29/9 االربعاء
 2ك الكتروني

   

 
 

 

   :مالحظات

 . صباحاً  9:00تبدأ االمتحانات الساعة  -1
 .في الجدول    الثانيتعني الكورس   2تعني الكورس األول وك 1ك -2

 .  لصفوفهاكيز على الدروس المكملين واالنضمام  على طلبة المقاصة التر -3

 بارتداء الزي الموحد وبخالفه سيتم منع الطالب من دخول قاعة االمتحان . االلتزام  -4

 منع إدخال جهاز الموبايل إلى القاعة االمتحانية .  -5

 على الطالب  جلب كافة مستلزمات االمتحان وتمنع استعارة اللوازم االمتحانية .   -6

 الدراسية . تحان يعتبر راسباً في جميع المواد لتلك السنةمالب في االعلى الطالب تجنب الغش و في حالة ثبوت غش الط -7

 هوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية .العلى الطالب حمل  -8

 ال يجوز مغادرة القاعة إال بعد مضي ) ساعة ( على بدء االمتحان .      -9

 تسلم االسئلة في نهاية االمتحان الى المراقبين . -10

 .وصل التسديد لمبلغ القسط  جلب  مسائيةسات العلى طلبة الدرا -11

 التباعد االجتماعي ولبس الكمامات . بإجراءاتااللتزام  -12

 .توجه االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصراً   -13
 
 

 

 

  

 


