ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ )ﺍﳌﺪﻣﺞ( ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ ﻭﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺫﻱ ﻗﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ /ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ٢٠٢١-٢٠٢٠
القسم

المرحلة

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻربعاء

الخميس

السبت

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻربعاء

الخميس

السبت

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

25/7/2021

26/7/2021

27/7/2021

28/7/2021

29/7/2021

31/7/2021

01/08/2021

02/08/2021

03/08/2021

04/08/2021

05/08/2021

07/08/2021

08/08/2021

09/08/2021

10/08/2021

المالي

المرحلة اﻻولى

صرفية
ة و الم

المرحلة الثانية

مبادئ محاسبة
سياسة نقدية

مبادئ ادارة
محاسبة متوسﻄة

مبادئ اقتصاد
تسويق مصرفي

حاسوب
ادارة مالية

مبادئ احصاء
مالية عامة

ﻻعمال
ادارة ا

كلية اﻻدارة واﻻقتصاد

المرحلة الثالثة

نظام محاسبي

تمويل شركات

محاسبة مصرفية

تقييم قرارات

اسواق مالية

المرحلة الرابعة

تدقيق ورقابة

محاسبة ادارية

مصارف اسﻼمية

تقييم مشاريع

تمويل دولي

المرحلة اﻻولى

مبادئ محاسبة

حقوق انسان

مبادئ ادارة

مبادئ احصاء

مراسﻼت تجارية

المرحلة الثانية

محاسبة متوسﻄة

راس المال الفكري

بحوث تسويق

حاسوب

انكليزي
قواعد بيانات

سلوك تنظيمي

تجارة الكترونية
محاسبة تكاليف

المرحلة الثالثة

محاسبة تكاليف

بحوث عمليات

ادارة تامين

تفكير استراتيجي

المرحلة الرابعة

ادارة محفظة

ادارة جودة

ادارة معرفة

حوكمة شركات

ادارة تفاوض

حاسوب

اﻻ
قتصاد
الم
حاسبة

المرحلة اﻻولى

مبادئ اقتصاد

مبادئ رياضيات

حاسوب

مبادئ محاسبة

مبادئ احصاء

المرحلة الثانية

نظرية جزئية

احصاء اقتصادي

برمجة حاسبات

رياضيات لﻼقتصاد

حسابات قومية

تاريخ الوقائع

المرحلة الثالثة

اقتصاد رياضي

سياسات زراعية

اقتصاد كلي

سياسات دولية

اقتصاديات المعرفة

سياسات مالية

طرائق تدريس

المرحلة الرابعة

اقتصاد قياسي

بحوث عمليات

سياسات نقدية

حاسوب eviews

مشاهدة وتﻄبيق

تخﻄيط اقتصادي

المرحلة اﻻولى

رياضيات عامة

محاسبة مالية

مبادئ احصاء

حاسوب

قراءات محاسبية

حقوق انسان وديمقراطية

المرحلة الثانية

رياضيات عامة

محاسبة متوسﻄة

محاسبة وحدات غير ربحية

محاسبة حكومية

حاسوب

محاسبة انكليزي

تقييم المشاريع

مﻼحظات حول اﻻمتحانات الحضورية
يبدأ اﻻمتحان الساعة التاسعة صباحا ً وعلى جميع الﻄلبة التواجد في القاعات اﻻمتحانية قبل وقت اﻻمتحان
في حال وجود عﻄلة في يوم اﻻمتحان الحضوري يؤجل اﻻمتحان الى ما بعد اﻻنتهاء من اﻻمتحانات
ﻻيسمح للﻄالب بأداء اﻻمتحان اﻻ بجلب الهوية او اي بﻄاقة ثبوتية
على جميع الﻄلبة اﻻلتزام بأجراءات الوقاية الصحية
عدم ادخال الموبايل للقاعة اﻻمتحانية
جلب كافة مستلزمات اﻻمتحان
المادة الحضورية باللون اﻻحمر

مبادئ اقتصاد
ادارة امدادات

قراءات اقتصادية

اقتصاديات طاقة

مؤسسات مالية
ادارة مخاطر

حاسوب
تجارة الكترونية

ادارة مالية

قراءات مالية

دراسة جدوى

اقتصاديات مصارف
سياسات تنموية

ارشاد تربوي

سياسات صناعية

مؤسسات مالية

مالية عامة

بحوث عمليات

