
 

 

الكورس الثاني الدراسة الصباحية –رموز القاعات االمتحانية النهائية  لطلبة المرحلة االولى 

 كلية االدارة واالقتصاد –قسم االدارة العامة  -والمسائية 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة اسم القاعة القسم

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2الحاسوب
hj4hjvo صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2االدارة
3dokbz5 صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2العربي
gx5uwho صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2االنكليزي
ac72pkk صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2االحصاء
twluexr صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2المحاسبة
degl2ao صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2الحقوق
hreskgf صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 2مبادئ اقتصاد
xg52fs6 صباحي + مسائي االولى 

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة 

 الرياضيات
ll6o2ts صباحي + مسائي االولى 

 



 

 

الكورس الثاني الدراسة الصباحية –رموز القاعات االمتحانية النهائية  لطلبة المرحلة الثانية 

 كلية االدارة واالقتصاد –قسم االدارة العامة  -والمسائية 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة اسم القاعة القسم

 االدارة العامة
المحاسبة  قاعة امتحان مادة

 الحكومية
y2345yp صباحي + مسائي الثانية 

 صباحي + مسائي الثانية l66ni6q نظم سياسية قاعة امتحان مادة االدارة العامة

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة تطبيقات حديثة 

 في ادارة الموارد البشرية
megujod صباحي + مسائي الثانية 

 صباحي + مسائي الثانية oyyykcu 4حاسوب  قاعة امتحان مادة االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثانية 5jxk5e5 4قاعة امتحان مادة انكليزي  االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثانية u2jz75a قاعة امتحان مادة االساليب الكميه االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثانية ueoxlnk قاعة امتحان مادة العالقات العامة االدارة العامة

 االدارة العامة
قاعة امتحان مادة ادارة المنظمات 

 الدولية
gcizmzv صباحي + مسائي الثانية 

 



 

 

الكورس الثاني الدراسة الصباحية –رموز القاعات االمتحانية النهائية  لطلبة المرحلة الثالثة 

 كلية االدارة واالقتصاد –قسم االدارة العامة  -والمسائية 

 الدراسة المرحلة رمز القاعة اسم القاعة القسم

 صباحي + مسائي الثالثة mdqjps7 قاعة امتحان مادة تكنلوجيا المعلومات االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة nttqo4n قاعة امتحان مادة بحوث عمليات االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة 2yop6wq 6قاعة امتحان مادة انكليزي  االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة iskn4dl قاعة امتحان مادة السلوك التنظيمي االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة anmwjmb قاعة امتحان مادة االدارة المحلية المقارنة االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة 2e4jhw5 ادارة المشاريع العامة قاعة امتحان مادة االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة am4qq6l ادارة البيئة قاعة امتحان مادة االدارة العامة

 صباحي + مسائي الثالثة bpxn5lt قاعة امتحان مادة السياسات المالية االدارة العامة

 

 

 

 



 

 

 الكورس الثاني الدراسة الصباحية  –رموز القاعات االمتحانية النهائية  لطلبة المرحلة الرابعة 

 كلية االدارة واالقتصاد –قسم االدارة العامة  -

 الدراسة المرحلة رمز القاعة اسم القاعة القسم

االدارة 

 العامة

قاعة امتحان مادة 

 االدارة االستراتيجية
5fgh5sj الرابعة 

 صباحي

االدارة 

 العامة

قاعة امتحان مادة 

 التطوير االداري
3iuccne 

 صباحي الرابعة

االدارة 

 العامة

قاعة امتحان مادة 

 QSB حاسوب 
pdubkir 

 صباحي الرابعة

االدارة 

 العامة

 قاعة امتحان مادة

 ادارة المنظمات الدولية
d4xo3ji 

 صباحي الرابعة

االدارة 

 العامة

قاعة امتحان مادة 

 السياسات العامة
eocycxc 

 صباحي الرابعة

     

 

 


