
 جامعة ديالى

 الثاني دورالجدول امتحانات                                            كلية االدارة واالقتصاد

 2019-2018للعام الدراسي                                               العامة اإلدارةقسم 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم

انتاج وعمليات + االدارة االستراتيجية  نظرية المنظمة  3موارد بشرية + حاسوب ( 1إدارة عامة )  3/9/2019 الثالثاء
 2االدارة االستراتيجية  +1

 1حاسوب  4/9/2019 األربعاء
 1ليزية + اللغة االنك 

االداري + التطوير  1التطوير االداري  االدارة المالية إدارة تسويق
2 

 دولية المنظمات ادارة ال ادارة الجودة المحاسبة المتوسطة 1احصاء  5/9/2019 الخميس

 السياسات العامة النظام المحاسبي 1 اساليب كمية 1محاسبة  8/9/2019 األحد

  قانون إداري  1لغة عربية  9/9/2019 االثنين
 + تطور الفكر التنظيمي

 ادارة محلية 
 التنظيمي+ السلوك 

 qsb 2 حاسوب 

  اخالقيات الوظيفة العامة العالقات العامة + النظم السياسية 1اقتصاد  10/9/2019 الثالثاء

  1حاسوب  تطبيقات حديثة في ادارة الموارد البشرية حقوق وحريات 11/9/2019 األربعاء

  السياسات المالية ادارة المنظمات الدولية  2اقتصاد  12/9/2019 الخميس

  ادارة المشاريع العامة  المحاسبة الحكومية 2ادارة عامة  15/9/2019 األحد

  داريةتكنلوجيا المعلومات اال 4لغة انكليزية  2لغة عربية  16/9/2019 االثنين

  ادارة البيئة  2اساليب كمية  2حاسوب  17/9/2019 الثالثاء

  2حاسوب  4حاسوب  2محاسبة  18/9/2019 االربعاء

    رياضيات لإلداريين 19/8/2019 الخميس

    2احصاء  22/9/2019 االحد

    2لغة انكليزية 23/9/2019 االثنين

  المالحظات /

 تكون االجابة بالقلم الجاف حصراً. -

 االمتحانية اال بعد مرور ساعة على بدء االمتحان. يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر  وال يسمح للطالب بمغادرة الغرفة  -

 ال يسمح للطالب الدخول الى الكلية بدون هوية الطالب المعتمدة للعام الدراسي الحالي.  -

 رسمية في االمتحانات لمادة معينة يؤجل االمتحان الى ما بعد اخر مادة في الجدول االمتحاني. عطلة في حالة وجود -

 ة الموبايل الى القاعة االمتحانية وان كانت مغلقة وفي حالة ادخالها تعتبر محاولة غش تؤدي الى فصل الطالب في جميع المواد الدراسية.يمنع ادخال اجهز -

 في ذلك اليوم. ياً اسماء الطلبة مثبتة في القاعات األمتحانية وعلى الطالب ان يؤدي االمتحانات في القاعة والمقعد المخصص له وبعكسه يعتبر االمتحان الغ -

 الطلبة المحملين والمقاصة يؤدون االمتحان مع الطلبة الذين هم في نفس مرحلة المادة. -

                                                                        هيثم يعقوب يوسف                                                                                                               أ.م.د                                                     االلتزام بالتعليمات االمتحانية التي اقرتها الجامعة والكلية والمثبتة في ظهر الدفتر االمتحاني. -

 /رئيس قسم اإلدارة العامة
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