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العلوم المالي المحاسبة ادارة ا

المرحلة الثانية

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻربعاء

الخميس

السبت

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻربعاء

الخميس

السبت

اﻻحد

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻻربعاء

الخميس

23/01/2022

24/01/2022

25/01/2022

26/01/2022

27/01/2022

29/01/2022

30/01/2022

31/01/2022

01/02/2022

02/02/2022

03/02/2022

05/02/2022

06/02/2022

07/02/2022

08/02/2022

09/02/2022

10/02/2022

محاسبة متوسطة١

نقود ومصارف

قواعد بيانات مصرفية

عمليات مصرفية

تمويل شركات

رياضيات مالية

المرحلة الثالثة

اساليب كمية

نظام محاسبي

المرحلة الرابعة

نظم معلومات محاسبية

مصارف اسﻼمية

اخﻼقيات البحث

محفظة استثمارية

المرحلة الثانية

تسويق وتجارة الكترونية

تطبيقات محاسبية
بالحاسوب

رياضيات عامة٢

محاسبة متوسطة١

المرحلة الثالثة

تحليل قوائم مالية

محاسبة منشأت مالية

محاسبة شركات

ﻻقتصاد
ا

المرحلة الثانية

ادارة تسويق

حاسوب

مواد ومخازن

قانون تجاري

المرحلة الثالثة

ادارة مصارف

حاسوب

ادارة مشاريع

اقتصاديات اعمال

المرحلة الرابعة

عقود حكومية

ادارة مخاطر

تكنولوجيا معلومات

المرحلة الثانية

حسابات قومية

رياضيات لﻼقتصاديين

اقتصاديات النقود

المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة

تنمية اقتصادية
بحوث عمليات

اقتصاد دولي
تمويل دولي

قانون تجاري

اقتصاد قياسي

محاسبة انكليزي١

محاسبة ادارية

محاسبة حكومية١
محاسبة ضريبية

نظرية منظمة
محاسبة تكاليف ١

موارد بشرية
ادارة استراتيجية

ادارة انتاج
اقتصاد موارد بشرية
اقتصاد زراعي

إحصاء اقتصادي
اقتصاد كلي

نظرية نقدية

ادارة مالية ١
اعمال دولية

نظرية اقتصادية جزئية

محاسبة تكاليف

معايير مصرفية
قانون اﻻعمال

محاسبة متوسطة ١

تخطيط اقتصادي

محاسبة مصرفية

نظام محاسبي
موحد١

محاسبة كلفة١

14/02/2022 13/02/2022 12/02/2022

ادارة مالية١

تدقيق ورقابة

اقتصاد صناعي
نظم اقتصادية

مالية عامة

السبت

اﻻحد

اﻻثنين

منهج بحث

تاريخ الفكر اﻻقتصادي
اقتصاد رياضي

أساليب بحث

اقتصاديات بيئه
اقتصاد قياسي

مالية عامة
اقتصاديات نفط

علم نفس تربوي
دراسة جدوى

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 تعريفية
على جميع الطلبة اﻻلتزام بأجراءات الوقاية الصحية وجلب كارت اللقاح
عدم ادخال الموبايل للقاعة اﻻمتحانية
جلب كافة مستلزمات اﻻمتحان
المادة الحضورية باللون اﻻحمر

العمادة

إدارة وتعليم
قياس وتقويم

