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نقدية نظريةكلي اقتصاداالقتصادي اإلحصاء1 استراتيجية إدارةمالية إدارةتسويق إدارة.....مصرفية محاسبةومصارف نقود..............................19-01-2023الخميس

1 كلفة محاسبة1 متوسطة محاسبة21-01-2023السبت
  متقدمة كلفة محاسبة

1 باالنكليزي
.............................................دولية إدارةاستراتيجية إدارةبشرية موارد إدارة

1ك اداري تطويرمحلية إدارةمتوسطة محاسبة1 إدارية محاسبةمصرفية عمليات1 مالية إدارة..............................22-01-2023األحد
 رياضيات

لالقتصاديين
دولي اقتصاد

 الجدوى دراسات

االقتصادية

شركات محاسبةاالعمال قانون23-01-2023اإلثنين
 محاسبية نظم

متخصصة 
.............................................العلمي بحث مناهجمالية إدارة1 متوسطة محاسبة

العلميات بحوثزراعي اقتصادحاسوببحث منهججودة إدارةاداري قانون1 إسالمية مصارف1 تكاليف محاسبة1 بيانات قواعد..............................24-01-2023الثالثاء

1 باالنكليزي محاسبة25-01-2023األربعاء
 المالية القوائم تحليل

E
.............................................المعلومات تكنولوجيامصارف إدارةمنظمة نظريةالدولية التدقيق معايير

مالية رياضيات..............................26-01-2023الخميس
محاسبي نظام

1 موحد 
1 حاسوباستثمارية محفظة

 حاسوب

( بيانات قواعد )
العمي البحث أساليباقتصادية تنميةقومية حساباتاإلنكليزي اللغة

28-01-2023السبت
 وتجارة تسويق

الكترونية
مالية منشأت محاسبة

إدارية محاسبة

1 باالنكليزي 
.............................................اإلنتاج إدارةتكاليف محاسبةتسويق إدارة

انتاج إدارةمحاسبي  نظامتنظيمي فكر1 ورقابة تدقيق1 شركات تمويل1 عامة مالية..............................29-01-2023األحد
 اقتصادية نظرية

جزئية
االقتصادية النظمعامة مالية

.............................................اإلنكليزية اللغةمشاريع إدارةتجاري قانوندولية محاسبةضريبية محاسبة2 عامة رياضيات30-01-2023اإلثنين

كمية أساليبتجاري قانون..............................31-01-2023الثالثاء
 وأساليب اخالقيات

العلمي البحث
QSB حاسوبمنظمة نظريةاإلنكليزية اللغة

 الموارد اقتصاديات

البشرية
قياسي اقتصادصناعي اقتصاد

01-02-2023األربعاء
 محاسبية تطبيقات

بالحاسوب

 موحد محاسبي نظام

1

 واخالقيات مناهج

العلمي البحث
.............................................المخاطر إدارةكمية تطبيقاتاإلنكليزية اللغة

مقارنة إدارةاإلنكليزية اللغةكمية أساليبدولية مصرفية معاييرقياسي اقتصاداإلنكليزية اللغة..............................02-02-2023الخميس
الوقائع تاريخ

االقتصادية 
االقتصادي التخطيطالببئة اقتصاديات

اعمال اقتصادياتالمواد إدارة..........1 حكومية محاسبة04-02-2023السبت
العقود إدارة

الحكومية 
الدولي التمويل........................................

.....1 متوسطة محاسبة..............................05-02-2023األحد
 معلومات نظم

ومصرفية مالية
بشرية موارد إدارة

 الوظيفة اخالقيات

العامة
.....رياضي اقتصادالنقود اقتصاديات.....

النفط اقتصاديات..................................................حاسوب..........اإلنكليزية اللغة06-02-2023اإلثنين

.   ومرحلة قسم لكل الجدول اعلى في والمثبت االمتحان بدايه وقت الى االنتباه الطلبه جميع على1
 االمتحان قاعة الى  الدخول من الطالب منع سيتم وبخالفة  الموحد بالزي االلتزام 2

.  االمتحانية  القاعة  الى الموبايل  جهاز ادخال منع 3

.  االمتحانية  اللوازم استعارة وتمنع االمتحان  مستلزمات كافة  جلب الطالب على 4
.  االمتحانية القاعة داخل الجامعية الهوية حمل الطالب على 5

.  االمتحان بدء على (ساعة ) مضي  بعد اال االمتحانية القاعة مغادرة يجوز ال  6
ً يعتبر االمتحان في الطالب غش ثبوت حالة وفي الغش تجنب الطالب على 7 .  الدراسية  السنة لتلك المواد جميع في راسبا

.  المراقبين الى االمتحان نهاية في األسئلة تسلم 8

.  القسط لمبلغ التسديد وصل جلب المسائية الدراسات طلبة على 9
ً حصر االمتحانية القاعة مدير الى االستفسارات توجة  10 .  ا

المالحظات 

 حسين حمد الرزاق عبد. د.ا

 وكالة العميد 

2023/1/12

 2023-2022 الدراسي للعام-   االول الدور-  األول الكورس-   والمسائية الصباحية للدراستين األولية الدراسات لطلبة  النهائية االمتحانات جدول
االقتصاد قسم االعمال إدارة قسمالمحاسبة قسم

     النهائية لالمتحانات المركزية اللجنة/   واالقتصاد اإلدارة كلية 

العامة اإلدارة قسموالمصرفية المالية العلوم قسم العلمية  األقسام

االمتحان وقت


