
االدارة العامةجدول

ي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاري    خ االمتحان يوم االمتحانت
 
ي المادةعدد الطلبةالمرحلة (مسائ

 
وئ رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتر

30/01/2022ًاالحد1 حضوريمحاسبة متوسطة203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

03/02/2022ًالخميس2 حضوريادارة الموارد البشرية203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/mvi-fymr-hoyقاعة امتحان مادة التسويق تسويق203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت3

https://meet.google.com/eon-iizo-zztقاعة امتحان مادة تطور الفكر تطور الفكر التنظيمي203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين4

https://meet.google.com/zqt-derw-ybuقاعة امتحان مادة الحاسوب3حاسوب 203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء5

https://meet.google.com/pdv-fogy-hebقاعة امتحان مادة اساليب كمية1اساليب كمية 203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء6

https://meet.google.com/pst-mtea-sbwقاعة امتحان مادة القانون االداريقانون اداري203الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا03/02/2022الخميس7

31/01/2022ًاالثنين1 حضوريبحوث عمليات161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

02/02/2022ًاالربعاء2 حضورينظرية المنظمة161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/xai-irxt-hrjقاعة امتحان مادة نظام محاسبينظام محاسبي موحد161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت3

https://meet.google.com/sde-mqvt-hgsقاعة امتحان مادة ادارة محلية مقارنةادارة محلية مقارنة161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين4

https://meet.google.com/swu-orcy-ufbقاعة امتحان مادة ادارة مالية عامةادارة مالية عامة161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء5

https://meet.google.com/ynp-gtrq-aeiقاعة امتحان مادة اخالقيات الوظيفةاخالقيات الوظيفة161الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء6

30/01/2022ًاالحد1 حضوري1التطوير االداري140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

01/02/2022ًالثالثاء2 حضوري1ادارة استراتيجية140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

03/02/2022ًالخميس3 حضوريادارة انتاج وعمليات140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/uvi-uqnf-ydsقاعة امتحان مادة مناههج البحث العلميمناهج البحث العلمي140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت4

https://meet.google.com/tmv-utft-ynnقاعة امتحان مادة ادارة عامة مقارنةادارة عامة مقارنة140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء5

QSBhttps://meet.google.com/zwf-jhvq-qrzقاعة امتحان مادة QSBحاسوب 140الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس6

االحصاءجدول

ي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاري    خ االمتحان يوم االمتحانت
 
ي المادةالمرحلة (مسائ

 
وئ رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتر

31/01/2022ًاالثنين1 حضوريمبادئ االحتماالت83الثانيةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

02/02/2022ًاالربعاء2 حضوري1ماتالب 83الثانيةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/rso-gpyk-ekrقاعة امتحان مادة المصفوفاتمصفوفات83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت3

https://meet.google.com/oof-qnot-poeقاعة امتحان مادة اساليب معاينةاساليب معاينة83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا06/02/2022االحد4

https://meet.google.com/akp-mbwn-hzhقاعة امتحان مادة انكليزيانكليزي 83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين5
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جام     عة ديال    ى  /  2022/2021االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية الدور االول 

https://meet.google.com/qkm-yknw-mnnقاعة امتحان مادة متتابعات ومتسلسالتمتتابعات ومتسلسالت83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء6

1https://meet.google.com/rqy-opya-fjyقاعة امتحان مادة احصاء اقتصادي1احصاء اقتصادي83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء7

1https://meet.google.com/ugq-dphz-hctقاعة امتحان مادة سيطرة نوعية1سيطرة نوعية 83الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس8

01/02/2022ًالثالثاء1 حضوري1تحليل انحدار 70الثالثةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

03/02/2022ًالخميس2 حضوري1احصاء رياضي70الثالثةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

1https://meet.google.com/gvn-hkno-hbsقاعة امتحان مادة تحليل عددي 1تحليل عددي 70الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022السبت3

spss 1https://meet.google.com/nyg-weuf-rygقاعة امتحان مادة 70spss 1الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022االحد4

https://meet.google.com/mqa-ctov-ukvقاعة امتحان مادة برمجة خطيةبرمجة خطية70الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022االثنين5

1https://meet.google.com/pns-iijg-jqfقاعة امتحان مادة احصاء ديمقرافي 1احصاء ديمقرافي70الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022الثالثاء6

3https://meet.google.com/oyk-nxqk-jovقاعة امتحان مادة نكليزي3انكليزي70الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022االربعاء7

1https://meet.google.com/hnn-nkyq-fmuقاعة امتحان مادة  احصاء حيوي1احصاء حيوي 70الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا03/02/2022الخميس8

30/01/2022ًاالحد1 حضوري1استدالل 63الرابعةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

01/02/2022ًالثالثاء2 حضوري1االقتصاد القياسي63الرابعةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

حضوريالتطبيقات والتحليالت االحصائية63الرابعةصباحياالحصاءالثانية عشر ظهرا06/02/2022الخميس3

1https://meet.google.com/jii-pjvi-ubfقاعة امتحان مادة تحليل متعدد المتغيرات1تحليل متعدد المتغيرات63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين4

1https://meet.google.com/gzo-vbav-qroقاعة امتحان مادة منهج وخالقيات البحث العلميمنهج وخالقيات البحث العلمي63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء5

1https://meet.google.com/jdq-qbsm-wfqقاعة امتحان مادة تحليل سالسل زمنية 1تحليل سالسل زمنية63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء6

1https://meet.google.com/qry-fqdp-qxiقاعة امتحان مادة تصميم وتحليل تجارب 1تصميم وتحليل التجارب 63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس7
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جام     عة ديال    ى  /  2022/2021االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية الدور االول 

االقتصادجدول

ي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاري    خ االمتحان يوم االمتحانت
 
ي المادةالمرحلة (مسائ

 
وئ رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتر

31/01/2022ًاالثنين 1 حضوري 1قاعة نظرية اقتصادية جزئية 1نظرية اقتصادية جزئية 239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

02/02/2022ًاالربعاء2 حضوري 1قاعة احصاء اقتصادي 1احصاء اقتصادي239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا
https://meet.google.com/eaa-xttc-iwmقاعة اقتصاديات النقوداقتصاديات النقود239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت3
https://meet.google.com/tht-fqqm-mjo قاعة تاريخ الوقائع االقتصاديةتاريخ الوقائع االقتصادية 239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا06/02/2022االحد4
https://meet.google.com/czn-rnhy-ytn قاعة لغة انكليزية لغة انكليزية 239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين5
https://meet.google.com/shs-kzmn-pyeقاعة اقتصاديات الموارد البشريةاقتصاديات الموارد البشرية239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء6
https://meet.google.com/tii-ddap-ytjقاعة حاسوبحاسوب 239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء7

https://meet.google.com/ouy-ifdz-wpiقاعة رياضيات لالقتصاديينرياضيات لالقتصاديين239الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس8

30/01/2022ًاالحد1 حضوريحضوري1اقتصاد كلي 119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالتاسعة صباحا

01/02/2022ًالثالثاء2 حضوريحضوري1اقتصاد رياضي 119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالتاسعة صباحا
03/02/2022ًالخميس3 حضوريحضوريمالية عامة 119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/bbh-pkff-mysقاعة التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية 119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت4
https://meet.google.com/uki-zooc-ohfقاعة اقتصاد دولياقتصاد دولي119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا06/02/2022االحد5
https://meet.google.com/tku-dwpz-ueoقاعة اقتصاد صناعياقتصاد صناعي119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين6

https://meet.google.com/fio-mqos-kzcقاعة اقتصاد زراعياقتصاد زراعي119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء7

https://meet.google.com/fmg-bwsm-kveقاعة اقتصاديات البيئةاقتصاديات البيئة119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء8

https://meet.google.com/fsm-ksdo-fpdقاعة لغة انكليزيةلغة انكليزية 119الثالثةمسائي+ صباحياالقتصادالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس9

31/01/2022ًاالثنين 1 حضوريحضورينظرية نقدية138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

02/02/2022ًاالربعاء2 حضوريحضوريدراسات الجدوى االقتصادية138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/chx-ubhx-zpm قاعة تخطيط اقتصاديتخطيط اقتصادي138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا03/02/2022الخميس3
https://meet.google.com/taz-emmh-uzb قاعة اساليب واخالقيات البحث العلمي اساليب واخالقيات البحث العلمي 138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا05/02/2022السبت4
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جام     عة ديال    ى  /  2022/2021االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية الدور االول 

06/02/2022ًاالحد5 حضوريحضوري1اقتصاد قياسي 138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا
https://meet.google.com/icv-msik-cmg قاعة تمويل دوليتمويل دولي138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا07/02/2022االثنين6

https://meet.google.com/dyf-ciau-cdn قاعة نظم اقتصاديةنظم اقتصادية138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا08/02/2022الثالثاء7
https://meet.google.com/dcv-etax-wzh قاعة اقتصاديات النفطاقتصاديات النفط138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا09/02/2022االربعاء8

1https://meet.google.com/zdg-bjbx-jwoقاعة بحوث عمليات 1بحوث عمليات 138الرابعةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا10/02/2022الخميس9


