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الفتــرة 
الزمــن 

محاسبة شركات اموال2015/08/31الاثنين 

دارة موارد بشرية مقدمة علوم حاسوب2015/09/02الاربعاء  ا 

تسويق الخدمات الصحية (2)مبادئ محاسبة نظم معلومات مالية تجارة الك ترونية 2015/09/05السبت 

سلوك تنظيميذكاء اصطناعي هياكل بياناتمحاسبة شركات اموال2015/09/06الاحد

دارية (2)برمجة مرئية مبادئ نظم معلومات (2)لغة انجليزية 2015/09/07الاثنين دارة المواد الصحية (2)لغة عربية Eمصطلحات مصرفية (2)محاسبة ضريبية نظم معلومات ا  ا 

ستراتيجية 2015/09/08الثالثاء  دارة ا  مالية عامة دراسات محاسبية خاصةا 

سالمية تطوير نظم معلومات (2)لغة انجليزيةثقافة اسالمية 2015/09/09الاربعاء  دارة النظام الصحي الشامل(2)لغة انجليزية مصاريف ا  ا 

ستراتيجية نظرية نظم معلومات سلوك تنظيمي 2015/09/10الخميس  لك ترونية نظم معلومات ا  2مراجعة حسابات تجارة ا 

حصاء 2015/09/12السبت  دارة مشاريع نظم معلومات (2)رياضيات مبادئ ا  دارة اعمال دولية ا  حصاءتسويق خدمات مصرفية (2-11)نظام محاسبي موحدا  دارة مستشفيات  (6-3)مبادئ ا  ا 

نتاج وعمليات 2015/09/13الاحد دارة ا  نتاج وعملياتتطوير تطبيقات الويبتحليل وتصميم نظما  دارة ا  ا 

نظم المعلومات الصحية اقتصاد كلي الهندسة المالية تصميم قواعد بيانات 2015/09/14الاثنين

دارية معاصرة 2015/09/15الثالثاء  مناهج بحث علميمحاسبة نفطقضايا ا 

دارة عامة 2015/09/16الاربعاء  تشريعات العمل الصحي ثقافة اسالمية االسواق المالية تطبيقات محاسبيةا 

مواضيع متقدمة بنظم المعلومات ثقافة اسالمية مالية عامة 2015/09/17الخميس 

:موعد بدء االمتحان  -:تعليمات هامة

مبادئ اقتصاد كلي

(2)لغة عربية 

دراسة جدوى وتقييم مشاريع

الكنرتول  -جلنة االمتحانات 

-:طالب الفرتة  الصباحية 
.صباحـــــًا  ويرجى احلضور قبل نصف ساعة من زمن االمتحان  (11:00)تبدأ االمتحانات من الساعة 

-:  طالب الفرتة املسائية 
.عصـــــــــــرا ويرجى احلضور قبل نصف ساعة من زمن االمتحان  (3:00 )  تبدأ االمتحانات من الساعة

اجلدول نهائـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وغري قابل للتعــــــــــــــــــــــــــــــــــديل

(1:00 - 11:00)

كلية العلوم اإلدارية و املالية  -م  2015-2014جــــــــــــــــــــــــــــدول االمتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي اجلامعي  

(5:00-3:00)
مسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

(2)مبادئ محاسبة 

دارية  (2)محاسبة ا 

(2)محاسبة تكاليف 

دارة مشتريات ومخازن ا 

بحوث عمليات

دارة موارد بشرية  ا 

مناهج بحث علمي 


