
     النهائية لالمتحانات المركزية اللجنة     

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

08-06-2022األربعاء
- مبادئ إدارة عامة 

حضوري
حضوري- سلوك تنظيمي .....

- تأمين وخطر 

الكتروني
....الكتروني- تأمين ....اقتصاد الكتروني

- حاسوب 

الكتروني

 -2سياسة نقدية  ك

 حضوري

تقييم قرارات  

الكتروني-  االستثمار

- تمويل دولي 

حضوري

- مبادئ المحاسبة 

الكتروني

- اقتصاد جزئي  

حضوري
.....

- اقتصاد قياسي 

حضوري
....

محاسبة وحدات

الكتروني -
.....

-نظرية محاسبية 

الكتروني

........الكتروني- إدارة دولية ....09-06-2022الخميس
-محاسبة مالية 

حضوري

- إدارة جودة 

حضوري
....

- قواعد بيانات 

الكتروني
الكتروني- حاسوب ............

- تجارب تنموية 

الكتروني
....

 - 2محاسبةك

حضوري
....

 - 2متقدمة ك

حضوري
....

الكتروني- ديمقراطية 11-06-2022السبت
- تطبقات موارد بشرية

حضوري
الكتروني- سياسات مالية 

 - 2إدارة استراتيجية 

حضوري
.....

- بحوث تسويق

الكتروني
.....

محفظة  استثمارية

الكتروني- 

 - 2احضاء ك

حضوري

- تمويل شركات 

حضوري

- تقييم مشاريع 

الكتروني

- مبادئ اقتصاد 

حضوري
.....

- اقتصاد كلي 

حضوري

- بحوث عمليات 

الكتروني

-رياضيات 

الكتروني
.....الكتروني-طبيعية .....

....12-06-2022االحد
- نظم سياسية 

الكتروني
........

 - 2 إدارة ك

حضوري
......................... حضوري2مالية ك.....

- حسابات قومية  

الكتروني
....

- إنكليزي 

الكتروني
....

- 2متوسطة ك

حضوري
....

 - 2إدارية ك

حضوري

.....حضوري- محاسبة 13-06-2022االثنين
- إدارة مشاريع 

حضوري

- سياسات عامة 

الكتروني
........

- بحوث عمليات 

الكتروني
....

- 2اقتصاد ك

الكتروني

 -2اإلدارة المالية ك

حضوري

- نظام محاسبي 

الكتروني

 

مصارف إسالمية

حضوري - 

- مبادئ إحصاء 

حضوري
.....

- سياسة مالية 

حضوري
.....................

................14-06-2022الثالثاء
- مراسالت 

الكتروني

راس مال فكري

حضوري - 

- QSBحاسوب 

الكتروني

- حوكمة شركات 

الكتروني
................................

- إحصاء 

حضوري
....

 - 2تكاليف ك

حضوري
....

15-06-2022األربعاء
- 2حاسوب ك

الكتروني

محاسبة حكومية

حضوري-
الكتروني- ادارة بيئة 

- تطوير اداري 

حضوري
....................

 - 2محاسبة  ك

حضوري
.......

محاسبة تكاليف

حضوري - 2 ك
الكتروني- إنكليزي ......

إحصاء اقتصادي

حضوري - 

- سياسة صناعية 

الكتروني

- سياسة نقدية 

حضوري
....................

الكتروني- حقوق ................16-06-2022الخميس
- سلوك تنظيمي 

الكتروني

-محاسبة تكاليف 

حضوري
.........

محاسبة متوسطة 

الكتروني- 
..........الكتروني-إنكليزي ..................

-2حكومية ك

حضوري
......

- 2معيارية ك

حضوري

18-06-2022السبت
 - Eقراءات 

الكتروني

 - 2حاسوب ك

الكتروني

- تكنولوجيا المعلومات 

الكتروني

QSBحاسوب 

الكتروني-
الكتروني- إنكليزي الكتروني- إدارة امداد الكتروني- حاسوب 

- إدارة التفاوض

الكتروني

 - 2قراءات مالية ك

الكتروني

- تسويق مصرفي 

الكتروني

محاسبة مصرفية 

حضوري-2ك

- التدقيق والرقابة 

الكتروني
الكتروني-حاسوب  

-اقتصاديات المصارف  

الكتروني

-سياسة زراعية  

الكتروني

- تقييم مشاريع 

حضوري

-ديمقراطية 

الكتروني
...............

.......الكتروني-حاسوب  ...............................حضوري- إدارة معرفة .............….….….…19-06-2022االحد
-E2محاسبة 

الكتروني

نظام محاسبي 

حضوري - 2ك

-نظم معلومات 

الكتروني

20-06-2022االثنين
- رياضيات 

الكتروني

- عالقات عامة 

الكتروني

- نظم إدارة محلية 

الكتروني
الكتروني- إنكليزي ....

- تجارة الكترونية 

الكتروني
........

 - 2مبادئ إدارة  ك

الكتروني

 - 2مالية عامة ك

الكتروني
الكتروني- أسواق مالية 

- 2محاسبة إدارية ك

حضوري

-مباددئ الرياضيات  

الكتروني

-فكر اقتصادي  

الكتروني

- اقتصاد رياضي 

حضوري
.....................

................21-06-2022الثالثاء
 - 2محاسبة ك

حضوري
....

- تفكير استراتيجي 

حضوري
.......................................

-مؤسسات مالية  

الكتروني
الكتروني-حاسوب 

-مالية عامة 

الكتروني

-تدقيق ورقابة 

الكتروني

معايير ابالغ مالي  

حضوري- 

....22-06-2022األربعاء
- 2أساليب كمية ك

الكتروني
........الكتروني- حاسوب .......الكتروني- 2حاسوب ك

- ديمقراطية 

الكتروني

- مؤسسات مالية 

الكتروني

- إدارة مخاطر مالية 

الكتروني
الكتروني-إنكليزي  الكتروني-ديمقراطية  .....

-اقتصاديات المعرفة  

الكتروني
.............................

....23-06-2022الخميس
-اخالقيات المهنة 

الكتروني
.....الكتروني- إحصاء ........

- دراسة جدوى 

الكتروني
.........................................

-أساليب التخطيط  

الكتروني
الكتروني-قراءات 

-بحوث عمليات 

الكتروني
الكتروني-إنكليزي الكتروني-إنكليزي 

..........................الكتروني- إنكليزي الكتروني- قانون اداري....25-06-2022السبت
- نجارة الكترونية 

الكتروني
............الكتروني- إنكليزي 

رياضيات لالقتصاديين  

الكتروني-
الكتروني-سياسة دولية  

-اقتصاديات الطاقة  

الكتروني
........................

2022 – 2021 الدراسي للعام   االلكتروني و الحضوري/   األول  الدور/  الثاني الكورس/  النهائية االمتحانات جدول

 تكريت جامعة

واالقتصاد اإلدارة كلية 

قسم المحاسبة قسم االقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية قسم ادارة االعمال
التاريخاليوم

قسم االدارة العامة

مالحظة
.  صباحاً 9:00تبدأ االمتحانات الساعة -1
.االلتزام بارتداء الزي الموحد وبخالفه سيتم منع الطالب من دخول قاعة االمتحان -2
.  منع إدخال جهاز الموبايل إلى القاعة االمتحانية -3
.  على الطالب  جلب كافة مستلزمات االمتحان وتمنع استعارة اللوازم االمتحانية -4
. ة على الطالب تجنب الغش و في حالة ثبوت غش الطالب في االمتحان يعتبر راسباً في جميع المواد لتلك السنة الدراسي-5
.على الطالب حمل هوية الجامعية داخل القاعة االمتحانية -6
.    على بدء االمتحان ( ساعة ) ال يجوز مغادرة القاعة إال بعد مضي -7
. تسلم االسئلة في نهاية االمتحان الى المراقبين -8
.على طلبة الدراسات المسائية جلب وصل التسديد لمبلغ القسط   -9

توجه االستفسارات الى مسؤول القاعة االمتحانية حصراً -10
. في حالة وجود عطلة يؤجل امتحان ذلك اليوم الى بعد اخر امتحان في الجدول لكل مرحلة . 11

سطم صالح حسين . د.خلف محمد حمد                         ا. د.م.جمال هداش محمد                          ا. د.م.ثامر عكاب حواس                      ا. د.م.عبدالحميد                                 امظهر خالد. د.م.ا
رئيس القسم رئيس القسم                                     رئيس القسم                                          رئيس القسم                رئيس القسم                                               

عبدالرزاق حمد حسين . د.ا
وكالة العميد


