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 (6107 - 6102)  للعام الدراسي الثانيالدور جدول االمتحان النهائي 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ اليوم

  التنمية االقتصادية )الكورس األول(اقتصاديات النقود  )الكورس األول( مبادئ االقتصاد 11/9/7112 االثنين
 + النظرية النقدية

 اساليب التخطيط

 االقتصاد القياسي االقتصاد الصناعي رياضيات لالقتصاديين )الكورس األول( مبادئ اإلدارة )الكورس األول( 17/9/7112 الثالثاء

 11/9/7112 االربعاء
 قراءات اقتصادية+ اللغة العربية 

 )الكورس األول( 
 الحاسوب االقتصاد الزراعي نظرية اقتصادية جزئية )الكورس األول(

 11/9/7112 الخميس
 حقوق اإلنسان والديمقراطية+ الحاسوب 

 )الكورس األول(
 تاريخ الوقائع االقتصادي )الكورس األول(

النقود والمؤسسات 
 المالية

 تقييم المشاريع

 بحوث عمليات االقتصاد الكلي )الكورس األول( حسابات قومية مبادئ االقتصاد )الكورس الثاني( 11/9/7112 السبت

 اقتصاديات النفط المالية العامة )الكورس األول( اقتصاديات الموارد البشرية مبادئ الرياضيات )الكورس الثاني( 12/9/7112 االحد

 النظم االقتصادية االقتصاد الرياضي االحصاء االقتصادي )الكورس األول( )الكورس الثاني(مبادئ اإلحصاء  11/9/7112 االثنين

  االقتصاد الدولي نظرية اقتصادية جزئية )الكورس الثاني( قراءات اقتصادية )الكورس الثاني( 19/9/7112 الثالثاء

   رياضيات لالقتصاديين )الكورس الثاني( ( )الكورس الثاني(officeتطبيقات الحاسوب ) 71/9/7112 االربعاء

 مبادئ المحاسبة )الكورس الثاني( 71/9/7112 الخميس
( spssبرمجة حاسبات )+ تاريخ الفكر االقتصادي 

 )الكورس الثاني(
  

   اقتصاديات المصارف )الكورس الثاني(  71/9/7112 السبت

   االحصاء االقتصادي )الكورس الثاني(  71/9/7112 االحد

   حسابات قومية )الكورس الثاني(  72/9/7112 االثنين
 . ولغاية الساعة الثانية عشر وال يسمح للطالب بمغادرة القاعة األمتحانية إال بعد مرور ساعة على بدء االمتحان التاسعة صباحا  في تمام الساعة متحان اال يبدأ -
 .بدون هوية الطالب إلى القاعة االمتحانيةال يسمح للطالب الدخول  -
 الموجودة في ظهر الدفتر االمتحاني.التي اقرتها الجامعة والكلية االلتزام بالتعليمات االمتحانية  -
 يمنع منعا  باتا  االستعارة بين الطلبة داخل القاعة االمتحانية من القرطاسية والحاسبة. -
 يمنع منعا  باتا  ادخال الموبايل )الهاتف النقال( بكافة أشكاله ويسلم إلى مدير القاعة االمتحانية. -
 جدول االمتحانات ومواعيده يشمل الدراستين الصباحية والمسائية. -
  .ل االمتحانييؤجل االمتحان الى ما بعد اخر مادة في الجدوعارض عام أو سبب عام في حالة تعذر اداء االمتحان لوجود  -
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