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 المعلومات نظمومصرفية مالية علوممحاسبةأعمال إدارة المعلومات نظم اعمال إدارة محاسبة

------------------------------------------------------------------------30/6/2018 السبت

إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية محاسبة دولية إدارة الموارد البشرية إقتصاديات المعلومات 2محاسبة تكاليف 2محاسبة تكاليف محاسبة شركات اموال 2محاسبة 1/7/2018 األحد 

------------------------------------------------------------------------2/7/2018 اإلثنين 

------------------------------------------------------------------------3/7/2018 الثلثاء
امنية المعلومات إدارة مصارف( 2)مراجعة إدارة اعمال دولية نظم دعم القررات   تخطيط ومراقبة إنتاج2محاسبة ضريبية2لغة عربية 2لغة إنجليزية 4/7/2018 األربعاء

------------------------------------------------------------------------5/7/2018 الخميس 

------------------------------------------------------------------------7/7/2018 السبت

إدارة استراتيجيةنظم معلومات مالية 2محاسبة إدارية 2محاسبة إدارية 2قواعد بيانات إدارة خطر وتأمينإدارة خطر وتأمينقانون تجاري إقتصاد كلي 8/7/2018 األحد 

------------------------------------------------------------------------9/7/2018 اإلثنين 

------------------------------------------------------------------------10/7/2018 الثلثاء

تحليل وتصميم النظم إدارة المؤسسات المالية محاسبة النفط نظم المعلومات واتخاذ القراربحوث عمليات بحوث عمليات بحوث عمليات رياضة مالية مبادىء القانون 11/7/2018 األربعاء

------------------------------------------------------------------------12/7/2018 الخميس 

------------------------------------------------------------------------14/7/2018 السبت
نظم المعلومات المحاسبية إدارة المشروعات الصغيرة نظم المعلومات المحاسبية إدارة المشروعات الصغيرة تطوير برمجيات األعمال إدارة مشتريات ومخازن إدارة مشتريات ومخازن مالية عامة علوم سلوكية 15/7/2018 األحد 
------------------------------------------------------------------------16/7/2018 اإلثنين 

------------------------------------------------------------------------17/7/2018 الثلثاء
--------------------------------اتمتة المكاتب إدارة مبيعاتمحاسبة حكومية مبادىء التسويقمهارات الحاسوب 18/7/2018 األربعاء

------------------------------------------------------------------------19/7/2018 الخميس 
--------------------------------

رابع مستوى  ثالث مستوى

( 4- 1 )  الساعة من تبدء اإلختبارت اوقات جميع

 (( المسائي التعليم لطلبة )) م2018 - 2017 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل إمتحانات جدول

 ثاني مستوى  اول مستوىاليوم

 
 
 

 -: تنبيهات مهمة 
 

 البطاقة المالية +  يجب إبراز البطاقة الجامعية في لجان االختبارات -1
 يمنع إدخال الهاتف إلى قاعات االمتحانات وكذلك المادة العلمية  -2
 .يمنع استعارة االلة الحاسبة وخالفه داخل اللجان وعلى كل طالب احضار مستلزماته كاملة كما يمنع استخدام الهاتف النقال كآلة حاسبة3
 يجب على كل طالب االلتزام في القاعات المخصصة لكل طالب بحسب ماهو مقيد من الكنترول 4
 امل دابس . طالب المستوى الرابع الذين لديهم تعارض في المواد عليهم تسجيل اسمائهم لدى الموجهه االكاديمية للكلية  أ  5
 

 يعتمد
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