
    جامعة ديالى     
 كلية االدارة واالقتصاد

 االمتحانات التكميلية

 

 الدور التكميلي –االمتحانية  الصفوف القاعات و

 تصاداالققسم  – 

 التكميليالدور  – الكورس االولقاعات مواد 

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني

 االولى االقتصاد
 -المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

 الدور التكميلي
zfac6fl 

 ثانيةال االقتصاد
 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال

 bym3hwb الدور التكميلي

 الثالثة االقتصاد
– ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال  

الدور التكميلي   okqzfhv 

 التكميليالدور  –الكورس الثانيقاعات مواد 

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني

 االولى االقتصاد
 –المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

الدور التكميلي - الثانيالكورس   
xgjxvnr 

 ثانيةال االقتصاد
 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال

الدور التكميلي  - الثانيالكورس   
p3nb5tk 

 الثالثة االقتصاد
 – ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال

الدور التكميلي - الثانيالكورس   
6zvb5tg 

 

 

مشكلة االتصال بمسؤول شعبة الحاسبة  أياعزائي الطلبة اذا يوجد استفسار او  -مالحظة:

 07723482953واالنترنيت على الرقم 

 

 

 

 



    جامعة ديالى     
 كلية االدارة واالقتصاد

 االمتحانات التكميلية

 

 الدور التكميلي  –االمتحانية  الصفوف القاعات و

 االدارة العامةقسم  –
 التكميليالدور  –الكورس االولقاعات مواد 

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني
االدارة 
 العامة

 االولى
 –المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

 الدور التكميلي -االول الكورس 
ghg4dfp 

االدارة 
 العامة

 ثانيةال
 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال

الدور التكميلي  -االول الكورس   zgyhnhg 

االدارة 
 العامة

 الثالثة
 – ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال

 lxdanda الدور التكميلي -االول الكورس 

 التكميليالدور  –الكورس الثانيقاعات مواد 

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني
االدارة 
 العامة

 االولى
 –المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

الدور التكميلي - الثانيالكورس   
6ixuik5 

االدارة 
 العامة

 ثانيةال
 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال

الدور التكميلي  - الثانيالكورس   
 j7rmc5u

االدارة 
 العامة

 الثالثة
 – ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال

الدور التكميلي - الثانيالكورس   
7qasa57 

 

 
 

مشكلة االتصال بمسؤول شعبة الحاسبة  أياعزائي الطلبة اذا يوجد استفسار او  -مالحظة:

 07723482953واالنترنيت على الرقم 

 

 



    جامعة ديالى     
 كلية االدارة واالقتصاد

 االمتحانات التكميلية

 

 الدور التكميلي –االمتحانية  الصفوف القاعات و

 االحصاءقسم  – 
 التكميليالدور  –قاعات مواد الكورس االول

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني

 االولى حصاءاال
 –المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

 الدور التكميلي -االول الكورس 
veuyp7a 

حصاءاال  
 ثانيةال

 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال
الدور التكميلي  -االول الكورس   qxc3oa7 

حصاءاال  
 الثالثة

 – ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال
 3jegjd7 الدور التكميلي -االول الكورس 

 التكميليالدور  –قاعات مواد الكورس الثاني

 القاعة المرحلة القسم
رمز الصف 

 االمتحاني

 االولى حصاءاال
 –المرحلة االولى  -القاعة االمتحانية االولى 

الدور التكميلي - الثانيالكورس   
frocgmd 

حصاءاال  
 ثانيةال

 - ثانيةالمرحلة ال - ثانيةالقاعة االمتحانية ال
الدور التكميلي  - الثانيالكورس   

 j27p4xo

حصاءاال  
 الثالثة

 – ثالثةرحلة الالم - ثالثةالقاعة االمتحانية ال
الدور التكميلي - الثانيالكورس   

elv4g5t 
 

 

مشكلة االتصال بمسؤول شعبة الحاسبة  أياعزائي الطلبة اذا يوجد استفسار او  -مالحظة:

 07723482953واالنترنيت على الرقم 


