
محاسبةادارة أعمال
علوم مالٌة 

ومصرفٌة

نظم معلومات 

إدارٌة

نظم معلومات 

محاسبٌة
محاسبةادارة أعمال

علوم مالٌة 

ومصرفٌة

نظم معلومات 

إدارٌة

نظم معلومات 

محاسبٌة
محاسبةادارة أعمال

علوم مالٌة 

ومصرفٌة

نظم معلومات 

إدارٌة

نظم معلومات 

محاسبٌة
محاسبةادارة أعمال

علوم مالٌة 

ومصرفٌة

نظم معلومات 

إدارٌة

نظم معلومات 

محاسبٌة

/////////////////////////
محاسبة شركات 

أموال

محاسبة شركات 

أموال

محاسبة شركات 

أموال
/////

محاسبة شركات 

أموال
(2)مراجعه //////////////////////////////

ادارة المحافظ 

االستثمارٌة
نظم دعم إتخاذ القرارنظم دعم إتخاذ القرار

(2)محاسبة ضرٌبٌة  //////////////////////////////(2)مبادئ محاسبة (2)مبادئ محاسبة (2)مبادئ محاسبة (2)مبادئ محاسبة (2)مبادئ محاسبة 
العملٌات المصرفٌة 

(محلٌة ودولٌة)
///////////////////////////////////

/////////////////////////
ادارة التامٌن 

والمخاطر

ادارة التامٌن 

والمخاطر

ادارة التامٌن 

والمخاطر

ادارة التامٌن 

والمخاطر
/////ادارة األعمال الدولٌة//////////ادارة األعمال الدولٌة//////////////////////////////

//////////////////////////////اإلدارة العامة//////////اإلدارة العامة/////////////////////////اللغة العربٌةاللغة العربٌةاللغة العربٌةاللغة العربٌةاللغة العربٌة

/////البنوك اإلسالمٌة///////////////////////////////////

مقدمة الى النظم 

المحاسبٌة و 

تطبٌقاتها

//////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////تقنٌات الوٌبتقنٌات الوٌباألسواق المالٌة////////////////////////////////////////السلوك التنظٌمًالسلوك التنظٌمًالسلوك التنظٌمًالسلوك التنظٌمً

/////////////////////////
إدارة العملٌات 

االنتاجٌة

إدارة العملٌات 

االنتاجٌة
/////

إدارة العملٌات 

االنتاجٌة
نظم محاسبٌةإدارة الجودة الشاملةإدارة الجودة الشاملةنظم محاسبٌةإدارة الجودة الشاملة//////////////////////////////

إدارة المواد/////////////////////////مبادئ اقتصاد كلًمبادئ اقتصاد كلًمبادئ اقتصاد كلًمبادئ اقتصاد كلًمبادئ اقتصاد كلً
محاسبة المنشات 

النفطٌة
///////////////////////////////////المالٌة الدولٌة

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////(2)اللغة اإلنجلٌزٌة (2)اللغة اإلنجلٌزٌة (2)اللغة اإلنجلٌزٌة (2)اللغة اإلنجلٌزٌة (2)اللغة اإلنجلٌزٌة 
تراسل البٌانات و 

الشبكات

تراسل البٌانات و 

الشبكات
/////////////////////////

/////////////////////////أنظمة قواعد البٌاناتأنظمة قواعد البٌاناتمالٌة عامةمالٌة عامةمالٌة عامة/////////////////////////
ادارة منشآت 

متخصصة
/////محاسبة دولٌة

ادارة منشآت 

متخصصة
/////

///////////////
مقدمة الى تكنولوجٌا 

المعلوم

مقدمة الى تكنولوجٌا 

المعلوم
/////////////////////////(2)محاسبة ادارٌة //////////(2)محاسبة ادارٌة (2)محاسبة ادارٌة /////////////////////////

///////////////////////////////////رٌاضة مالٌةرٌاضة مالٌةرٌاضة مالٌة/////////////////////////
مراسالت تجارٌة 

باللغة اإلنجلٌزٌة
التحلٌل المالً/////

مراسالت تجارٌة 

باللغة اإلنجلٌزٌة

تصمٌم برامج 

محاسبٌة

////////////////////////////////////////مبادئ التسوٌقمبادئ التسوٌقمبادئ التسوٌقمبادئ التسوٌق
تحلٌل االستثمار 

باألوراق المالٌه
/////////////////////////امن المعلوماتامن المعلومات

//////////////////////////////////////////////////البرمجة المرئٌةالبرمجة المرئٌة////////////////////////////////////////

/////////////////////////(2)محاسبة تكالٌف //////////(2)محاسبة تكالٌف (2)محاسبة تكالٌف /////////////////////////مهارات الحاسوبمهارات الحاسوبمهارات الحاسوبمهارات الحاسوب مهارات الحاسوب

القانون التجاريالقانون التجاري/////////////////////////
التشرٌعات المالٌة 

والمصرفٌة

نظم معلومات ادارٌة 

متقدم
///////////////////////////////////

دراسات محاسبٌة 

باللغة االنجلٌزٌة

دراسات مالٌة 

ومصرفٌة باللغة 

االنجلٌزٌة

/////
دراسات محاسبٌة 

باللغة االنجلٌزٌة

/////////////////////////الثقافة الوطنٌةالثقافة الوطنٌةالثقافة الوطنٌةالثقافة الوطنٌةالثقافة الوطنٌة
تطبٌقات الحاسوب 

فً االدارة

تطبٌقات الحاسوب 

فً المحاسبه

تطبٌقات الحاسوب 

فً المالٌه

إدارة سلسلة التزوٌد 

واإلمدادات

إدارة سلسلة التزوٌد 

واإلمدادات
/////////////////////////

م  كلٌة العلوم االدارٌه والمالٌة 2020-2019 جداول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً للعام 

التارٌخالٌومم

المستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانًالمستوى األول

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/6األحد2

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/5السبت1

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/8الثالثاء4

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/7اإلثنٌن3

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/10الخمٌس6

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/9األربعاء5

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/13األحد8

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/12السبت7

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

/////

م2020/9/15الثالثاء10

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/14اإلثنٌن9

///////////////

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/17الخمٌس12

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/16األربعاء11

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة 

م2020/9/20األحد14

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/19السبت13

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

/////

م2020/9/22الثالثاء16

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة /////11 الى 9الفترة األولى من الساعة 

م2020/9/21اإلثنٌن15

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////

: مالحظات 

.والفترة الثانٌة تبدأ من الساعة الثانٌة عشر ظهرا , الفترة األولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا - 

/////

م2020/9/24الخمٌس18

/////2 الى 12الفترة الثانٌة من الساعة //////////

م2020/9/23األربعاء17

/////11 الى 9الفترة األولى من الساعة /////
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