
رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتروني المادةعدد الطلبةالمرحلة (مسائي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاريخ االمتحان يوم االمتحانت

12/06/2022ًاألحد1 https://meet.google.com/woa-txka-oafقاعة امتحان رياضيات لإلداريينرياضيات لإلداريين104األولىمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

14/06/2022ًالثالثاء2 حضوريمبادئ المحاسبة104األولىمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

16/06/2022ًالخميس3 حضوري2مبادئ اإلدارة العامة 104األولىمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

18/06/2022ًالسبت4 https://meet.google.com/uza-difx-asnقاعة امتحان قراءات إداريةقراءات إدارية104األولىمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

19/06/2022ًاألحد5 https://meet.google.com/vve-uxty-vftقاعة امتحان حاسوبحاسوب104األولىمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/vuy-kmym-nsaقاعة امتحان علم النفس اإلداريعلم النفس اإلداري200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا12/06/2022األحد1

13/06/2022ًاإلثنين2 حضوريمحاسبة حكومية200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

15/06/2022ًاألربعاء3 حضوريالعالقات العامة200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/rss-avsk-xoeقاعة امتحان نظم سياسيةنظم سياسية200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا18/06/2022السبت4

https://meet.google.com/xne-njpo-owrقاعة امتحان تشريعات الخدمة المدنيةتشريعات الخدمة المدنية200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا19/06/2022األحد5

2https://meet.google.com/yig-gzcq-visقاعة امتحان أساليب كمية 2أساليب كمية 200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين6

https://meet.google.com/kki-dbvf-wctقاعة امتحان حاسوبحاسوب200الثانية مسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا21/06/2022الثالثاء7

https://meet.google.com/ude-uwup-eqzقاعة امتحان تكنلوجيا المعلومات اإلداريةتكنلوجيا المعلومات اإلدارية162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا12/06/2022األحد1

حضوريالسلوك التنظيمي162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا14/06/2022الثالثاء2

حضوريإدارة محلية مقارنة162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا16/06/2022الخميس3

18/06/2022ًالسبت4 https://meet.google.com/oaf-exzj-iuhقاعة امتحان السياسات الماليةالسياسات المالية162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

19/06/2022ًاألحد5 https://meet.google.com/hgv-mrft-acdقاعة امتحان إدارة المشاريعإدارة المشاريع162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/jco-oyep-rvmقاعة امتحان بحوث عملياتبحوث عمليات162الثالثةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين6

qsbhttps://meet.google.com/cqh-zyzr-nsjقاعة امتحان حاسوب qsbحاسوب 137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا12/06/2022األحد1

حضورياإلدارة االستراتيجية137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا13/06/2022اإلثنين2

حضوريالتطوير اإلداري137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالحادية عشر صباحا15/06/2022األربعاء3

18/06/2022ًالسبت4 https://meet.google.com/uaq-ywxt-nvgقاعة امتحان إدارة البيئةإدارة البيئة137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

19/06/2022ًاألحد5 https://meet.google.com/pgt-kpyn-wehقاعة امتحان السياسات العامةالسياسات العامة137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

20/06/2022ًاإلثنين6 https://meet.google.com/iit-kauu-jkxقاعة امتحان إدارة الجودةإدارة الجودة137الرابعةمسائي + الصباحية  االدارة العامةالتاسعة صباحا

رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتروني المادةالمرحلة (مسائي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاريخ االمتحان يوم االمتحانت
12/06/2022ًاألحد1 حضوريتكامل28األولىصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/jbp-dggv-gkjقاعة امتحان مادة حاسوبحاسوب28األولىصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا13/06/2022اإلثنين2

15/06/2022ًاألربعاء3 حضوريمبادئ اإلحصاء28األولىصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/ccn-mzqg-chyقاعة امتحان مادةمبادئ االقتصادمبادئ االقتصاد28األولىصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا16/06/2022الخميس4

https://meet.google.com/gmt-baka-dewقاعة امتحان مادةمبادئ االدارةمبادئ االدارة28األولىصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا18/06/2022السبت5

https://meet.google.com/zrj-bgim-bpcقاعة امتحان مادةمبادئ المحاسبةمبادئ المحاسبة28األولىصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين6

12/06/2022ًاألحد1 حضوريتوزيعات احتمالية78الثانيةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/goi-dsew-iqyقاعة امتحان مادةجبر خطيجبر خطي78الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا13/06/2022اإلثنين2

15/06/2022ًاألربعاء3 حضوري2ماتالب78الثانيةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/ymx-wcuh-gotقاعة امتحان مادةمسوح إحصائيةمسوح إحصائية78الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا16/06/2022الخميس4

2https://meet.google.com/ege-hcax-xsvقاعة امتحان مادةإحصاء اقتصادي2إحصاء اقتصادي78الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا18/06/2022السبت5

https://meet.google.com/vhs-sqig-aosقاعة امتحان مادةمعادالت تفاضليةمعادالت تفاضلية78الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين6

https://meet.google.com/byk-yojj-rcdقاعة امتحان مادةسيطرة نوعيةسيطرة نوعية78الثانيةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا21/06/2022الثالثاء7
12/06/2022ًاألحد1 حضوري2تحليل انحدار68الثالثةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

2https://meet.google.com/kud-shvv-ieaقاعة امتحان مادةإحصاء ديموغرافي2إحصاء ديموغرافي68الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا13/06/2022اإلثنين2

حضوري2إحصاء رياضي68الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا15/06/2022األربعاء3

https://meet.google.com/bax-eodm-ixvقاعة امتحان مادة68Spss 2Spss 2الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا16/06/2022الخميس4

2https://meet.google.com/qqk-etce-tqkقاعة امتحان مادةإحصاء حيوي2إحصاء حيوي68الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا18/06/2022السبت5

https://meet.google.com/zir-nmfq-zpaقاعة امتحان مادةبحوث عملياتبحوث عمليات68الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين6

2https://meet.google.com/hqk-unhe-fkyقاعة امتحان مادةتحليل عددي 2تحليل عددي 68الثالثةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا21/06/2022الثالثاء7

12/06/2022ًاألحد1 حضوري2االستدالل االحصائي63الرابعةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

https://meet.google.com/bhz-vjba-fxiقاعة امتحان مادةانكليزيانكليزي63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا13/06/2022اإلثنين2

15/06/2022ًاألربعاء3 حضوري2االقتصاد القياسي63الرابعةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

2https://meet.google.com/cmv-ohhd-rkbقاعة امتحان مادةتحليل متعدد المتغيرات2تحليل متعدد المتغيرات63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا16/06/2022الخميس4

2https://meet.google.com/juv-kzdm-eviقاعة امتحان مادةتصميم وتحليل تجارب2تصميم وتحليل تجارب63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا18/06/2022السبت5

19/06/2022ًاألحد6 حضوري2التطبيقات والتحليالت اإلحصائية 63الرابعةصباحياالحصاءالتاسعة صباحا

2https://meet.google.com/kww-orhk-szdقاعة امتحان مادةتحليل سالسل زمنية 2تحليل سالسل زمنية 63الرابعةصباحياالحصاءالحادية عشر صباحا20/06/2022اإلثنين7
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رابط كوكل ميت الصف  اسم الصف االلكتروني المادةالعددالمرحلة (مسائي-صباحي)الدراسةالقسم وقت االمتحانتاريخ االمتحان يوم االمتحانت

13/06/2022ًاالثنين1 حضوري2مبادئ االقتصاد 75االولىمسائي+صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

15/06/2022ًاالربعاء2 https://meet.google.com/qco-jghp-osbقاعة مبادئ االدارةمبادئ االدارة75االولىمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

16/06/2022ًالخميس3 حضوريمبادئ المحاسبة 75االولىمسائي+صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

18/06/2022ًالسبت4 https://meet.google.com/kdx-xjgn-mcxقاعة مبادئ الرياضيات مبادئ الرياضيات 75االولىمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

19/06/2022ًاالحد5 https://meet.google.com/cwu-xqac-jdaقاعة مبادئ الحاسوب2مبادئ الحاسوب 75االولىمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

20/06/2022ًاالثنين6 https://meet.google.com/cnn-szas-bfdقاعة اللغة االنكليزية 2لغة انكليزية 75االولىمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

12/06/2022ًاالحد1 حضوري2نظرية اقتصادية جزئية 240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

14/06/2022ًالثالثاء2 حضوري2رياضيات لالقتصاديين 240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

15/06/2022ًاالربعاء3 https://meet.google.com/eaa-xttc-iwmقاعة االحصاء االقتصادي 2االحصاء االقتصادي 240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

16/06/2022ًالخميس4 https://meet.google.com/tht-fqqm-mjo قاعة تاريخ الفكر االقتصاديتاريخ الفكر االقتصادي240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

18/06/2022ًالسبت5 https://meet.google.com/czn-rnhy-ytnقاعة حسابات قوميةحسابات قومية240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

19/06/2022ًاالحد6 https://meet.google.com/shs-kzmn-pyeقاعة اقتصاديات المصارفاقتصاديات المصارف240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

20/06/2022ًاالثنين7 spsshttps://meet.google.com/tii-ddap-ytjقاعة حاسوب SPSSالحاسوب 240الثانيةمسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

13/06/2022ًاالثنين1 حضوري2اقتصاد كلي 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

14/06/2022ًالثالثاء2 https://meet.google.com/fsm-ksdo-fpdقاعة اساليب واخالقيات المهنة اساليب واخالقيات المهنة 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

15/06/2022ًاالربعاء3 https://meet.google.com/uki-zooc-ohf قاعة سياسات اقتصادية صناعية سياسات اقتصادية صناعية 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

16/06/2022ًالخميس4 حضوريسياسات مالية118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

18/06/2022ًالسبت5 https://meet.google.com/bbh-pkff-mys قاعة سياسات وتجارب تنموية سياسات وتجارب تنموية 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

19/06/2022ًاالحد6 حضوري2اقتصاد رياضي 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

20/06/2022ًاالثنين7 https://meet.google.com/fmg-bwsm-kve قاعة اقتصاد المعرفة اقتصاد المعرفة 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

21/06/2022ًالثالثاء8 https://meet.google.com/uki-zooc-ohfقاعة سياسات اقتصادية دوليةسياسات اقتصادية دولية118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

22/06/2022ًاالربعاء9 https://meet.google.com/fio-mqos-kzc قاعة سياسات اقتصادية زراعية سياسات اقتصادية زراعية 118الثالثةمسائي+صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

12/06/2022ًاالحد1 حضوريسياسات نقدية138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

14/06/2022ًالثالثاء2 حضوري2اقتصاد قياسي 138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

15/06/2022ًاالربعاء3 https://meet.google.com/chx-ubhx-zpmقاعة اساليب التخطيطاساليب التخطيط138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

16/06/2022ًالخميس4 2https://meet.google.com/zdg-bjbx-jwo قاعة بحوث عمليات 2بحوث عمليات 138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

18/06/2022ًالسبت5 https://meet.google.com/dyf-ciau-cdn قاعة تطبيقات اقتصادية على الحاسوب تطبيقات اقتصادية على الحاسوب 138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

19/06/2022ًاالحد6 حضوريتقييم المشاريع االقتصادية138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالتاسعة صباحا

20/06/2022ًاالثنين7 https://meet.google.com/dyf-ciau-cdn قاعة مؤسسات ماليةمؤسسات مالية138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

21/06/2022ًالثالثاء8 https://meet.google.com/taz-emmh-uzb قاعة لغة انكليزيةلغة انكليزية138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

22/06/2022ًاالربعاء9 https://meet.google.com/dcv-etax-wzh قاعة اقتصاديات الطاقةاقتصاديات الطاقة138الرابعة مسائي+ صباحي االقتصادالحادية عشر صباحا

الكورس الثاني

Republic of Iraqجمهورية العراق

جامـــــعة ديالــــى  /  2022/2021االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية 
كلية االدارة واالقتصاداسم الكلية

كورسات(كورسات)نوع الدراسة 

ثالث اقسامعدد االقسام
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https://meet.google.com/dcv-etax-wzh

