
  قسم االقتصاد/  كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة دياىل 
 واملسائيةالدراسة: الصباحية 

 وللفصلني الدراسيني األول والثاني (2019 - 2018)  للعام الدراسي الدور الثانيجدول االمتحان النهائي 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ اليوم

 3/9/2019 الثالثاء
 1مبادئ االقتصاد 

 1لغة عربية 
 1اقتصاد قياسي  1اقتصاد كلي  اقتصاديات النقود

 1اقتصاد رياضي  تاريخ الوقائع االقتصادي 1مبادئ اإلحصاء  4/9/2019 االربعاء
 دراسات الجدوى االقتصادية

 النظم االقتصادية

 1بحوث عمليات  تنمية اقتصادية 1اقتصادية جزئية نظرية  1مبادئ المحاسبة  5/9/2019 الخميس

 8/9/2019 االحد
 1مبادئ اإلدارة 

 1مبادئ الحاسوب 
 مالية عامة 1اساليب كمية 

 التخطيط االقتصادي

 اساليب واخالقيات البحث العلمي

 9/9/2019 االثنين
 حريات وحقوق االنسان

 1لغة انكليزية 
 نظرية نقدية اقتصاد صناعي 1االحصاء االقتصادي 

 التمويل الدولي اقتصاد زراعي 1حاسوب  2مبادئ االقتصاد  10/9/2019 الثالثاء

 اقتصاديات النفط اقتصاديات البيئة 1لغة انكليزية  2لغة عربية  11/9/2019 االربعاء

 2اقتصاد قياسي  اقتصاد دولي اقتصاد الموارد البشرية 2مبادئ اإلحصاء  12/9/2019 الخميس

 اقتصاديات المصارف 2مبادئ الحاسوب  15/9/2019 االحد
 2 اقتصاد كلي

 السياسات المالية

 تقييم المشاريع االقتصادية

 السياسات النقدية

 2بحوث عمليات  2اقتصاد رياضي  تاريخ الفكر االقتصادي 2مبادئ المحاسبة  16/9/2019 االثنين

 المؤسسات المالية السياسات االقتصادية الصناعية 2جزئية نظرية اقتصادية  2مبادئ اإلدارة  17/9/2019 الثالثاء

 2اساليب كمية  مبادئ الرياضيات 18/9/2019 االربعاء
 سياسات وتجارب تنموية

 السياسات االقتصادية الزراعية
 (evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب )

 2االحصاء االقتصادي  2لغة انكليزية  19/9/2019 الخميس
 االقتصادية الدوليةالسياسات 

 اقتصاديات المعرفة

 اقتصاديات الطاقة

 أساليب التخطيط االقتصادي

   2حاسوب   22/9/2019 االحد

   2لغة انكليزية   23/9/2019 االثنين

   حسابات قومية  24/9/2019 الثالثاء

 . ولغنية السنعة الثننية عشر وال يستمح للطنلب بتمغندرة القنعة األتمحاننية إال بعد تمرور سنعة على بدء االتمحان  الحنسعة صبنان  في حتمنم السنعة تمحان  اال يبدأ -
 .إلى القنعة االتمحاننية بدو  هوية الطنلبال يستمح للطنلب الدخول  -
 االتمحانني.التموجودة في ظهر الدفحر الحي اقرحهن الجنتمعة والكلية االلحزام بنلحعليتمنت االتمحاننية  -
 يتمنع تمنعن  بنحن  االسحعنرة بي  الطلبة داخل القنعة االتمحاننية تم  القرطنسية والانسبة. -
 يتمنع تمنعن  بنحن  ادخنل التموبنيل )الهنحف النقنل( بكنفة أشكنله ويسلم إلى تمدير القنعة االتمحاننية. -
 جدول االتمحانننت وتمواعيده يشتمل الدراسحي  الصبناية والتمسنئية. -
  .يؤجل االتمحان  الى تمن بعد اخر تمندة في الجدول االتمحاننيعنرض عنم أو سبب عنم في انلة حعذر اداء االتمحان  لوجود  -

                                                                                                                                                                                                   
 

 أ.د. مهدي صالح دواي

 رئيس قسم االقتصاد

 /8  /2019 


