
 كلية اإلدارة واالقتصاد   -جامعة دياىل 

ي   –رموز لقاعات االمتحانية النهائية للمرحلة األوىل 
 قسم اإلحصاء   - الكورس الثان 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة  اسم القاعة  القسم 
 الصباحية األوىل  eryabj4 2حاسوب  اإلحصاء 
 الصباحية األوىل  qrs4sqc مبادئ اإلدارة  اإلحصاء 
 الصباحية األوىل  p2iojbl مبادئ المحاسبة  اإلحصاء 
 الصباحية األوىل  5piudas التكامل  اإلحصاء 
 الصباحية األوىل  iazulmd مبادئ االقتصاد  اإلحصاء 
 الصباحية األوىل  dckeon6 2مبادئ اإلحصاء   اإلحصاء 

 : مالحظات مهمة

ي يجب تسجيل الدخول بالحساب الرسمي للجامعة  .1
 Google Classroomف 

ي هاتفك او حاسوبك   Google يجب ربط الحساب الرسمي بــــــــ  .2
ي تستعملها ف 

أي بالمتصفحات الت 

ي الصور ادناه  
نيت  –)كوكل كروم كما ف   سفاري ... الخ (   –متصفح االنت 

 



 واالقتصاد كلية اإلدارة    -جامعة دياىل 

ي  – ثانيةرموز لقاعات االمتحانية النهائية للمرحلة ال
 قسم اإلحصاء   - الكورس الثان 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة  اسم القاعة  القسم 
 الصباحية الثانية cjboqdf 2ماتالب اإلحصاء 
 الصباحية الثانية qr6j5yl 2السيطرة النوعية اإلحصاء 
 الصباحية الثانية zj44bue الجتر الخطي  اإلحصاء 
 الصباحية الثانية z7j5uvy المسوح االحصائية اإلحصاء 
 الصباحية الثانية 5sznnb4 المعادالت التفاضلية اإلحصاء 
 الصباحية الثانية 7xp4mbt 2اإلحصاء االقتصادي  اإلحصاء 
 الصباحية الثانية antshw6 توزيعات احتمالية  اإلحصاء 

 مالحظات مهمة: 

ي  .1
 Google Classroomيجب تسجيل الدخول بالحساب الرسمي للجامعة ف 

ي  Google يجب ربط الحساب الرسمي بــــــــ .2
ي هاتفك او حاسوبك كما ف 

ي تستعملها ف 
أي بالمتصفحات الت 

نيت  –الصور ادناه )كوكل كروم   سفاري ... الخ ( –متصفح االنت 

   



 واالقتصاد كلية اإلدارة    -جامعة دياىل 

ي   – ثالثةرموز لقاعات االمتحانية النهائية للمرحلة ال
 قسم اإلحصاء   - الكورس الثان 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة  اسم القاعة  القسم 
 الصباحية الثالثة  Spss 2 e3aqokf اإلحصاء 
 الصباحية الثالثة  w2vu4bc بحوث العمليات  اإلحصاء 
 الصباحية الثالثة  ltgrfzn 2تحليل عددي   اإلحصاء 
 الصباحية الثالثة  nmkbgy2 2إحصاء حيوي  اإلحصاء 
 الصباحية الثالثة  lbrhun7 2تحليل االنحدار   اإلحصاء 
ي  اإلحصاء 

 الصباحية الثالثة  apfytws 2تحليل ديموغراف 
ي  اإلحصاء 

 الصباحية الثالثة  odl7zbq 2إحصاء رياض 
 مالحظات مهمة: 

ي  .1
 Google Classroomيجب تسجيل الدخول بالحساب الرسمي للجامعة ف 

ي  Google يجب ربط الحساب الرسمي بــــــــ .2
ي هاتفك او حاسوبك كما ف 

ي تستعملها ف 
أي بالمتصفحات الت 

نيت  –الصور ادناه )كوكل كروم   سفاري ... الخ ( –متصفح االنت 

 



 كلية اإلدارة واالقتصاد   -جامعة دياىل 

ي   – رابعةرموز لقاعات االمتحانية النهائية للمرحلة ال
 قسم اإلحصاء   - الكورس الثان 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة  اسم القاعة  القسم 
 الصباحية الرابعة  3jgmwfl 2تحليل السالسل الزمنية  اإلحصاء 
ات  اإلحصاء   الصباحية الرابعة  4jy3ll5 2متعدد متغتر
 الصباحية الرابعة  nqwf3vw 2االستدالل   اإلحصاء 
 الصباحية الرابعة  nrekjhy 2االقتصاد القياسي   اإلحصاء 
 الصباحية الرابعة  lhamsqp 2تصميم وتحليل التجارب   اإلحصاء 
 الصباحية الرابعة  3esxwti 2تطبيقات وتحليالت احصائية اإلحصاء 

 مالحظات مهمة: 

ي  .1
 Google Classroomيجب تسجيل الدخول بالحساب الرسمي للجامعة ف 

ي هاتفك او حاسوبك   Google يجب ربط الحساب الرسمي بــــــــ  .2
ي تستعملها ف 

أي بالمتصفحات الت 

نيت  –)كوكل كروم   سفاري ... الخ (   –متصفح االنت 

 


