
  

  

  

 . ساعةالحضور قبل موعد االمتحان بنصف ـ                                                                                                                                                                      
  .االمتحان بالتلیفون المحمول یحظر على الطالب دخول ـ      

كلیة التجارة                
  م ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢ الجامعيللعام  األول جدول امتحان الفصل الدراسي

  شعبة الدراسة باللغة االنجلیزیة 

  الیوم والتاریخ
  الفرقة األولى

٣ – ١  

  الفرقة الثانیة

٣ – ١  
   ١٢- ١٠الفرقة الرابعة من    ١٢ - ١٠  الفرقة الثالثة من

  جمارك  اقتصاد  ادارة  محاسبة  جمارك  اقتصاد  ادارة  محاسبة

  ربعاء األ
٢٨/١٢/٢٠٢٢  

)١(محاسبة مبادئ   ----------- 
قضایا اداریة  --------  --------  --------  -------- 

 معاصرة
قضایا اداریة 

 معاصرة
االقتصاديتطور الفكر   

 سیاسات
)٢(مالیة   

  الخمیس
٢٩/١٢/٢٠٢٢  

 ----------- 
محاسبة متوسطة 

)١(  
محاسبیة  أنظمة

 متخصصة
ادارة منظمات 

 حكومیة
 اقتصادیات الصناعة

ادارة منظمات 
 حكومیة

 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 

  السبت 
٣١/١٢/٢٠٢٢  

األعمال فيمقدمة  )  ١( مراجعة  -----  -----  -----  -----  --------    ادارة اعمال دولیة 
نظریة اقتصادیة كلیة 

 متقدمة
خدمات اتصاالت 

 فضائیة

  االثنین
٢/١/٢٠٢٣  

--------- 
نظریة اقتصادیة 

 كلیة
اقتصاديتاریخ  بحوث تسویق نظم ضریبیة )١(نظم ضریبیة    ---------  --------  --------  -------- 

  الثالثاء 
٣/١/٢٠٢٣  

)١(ریاضة   -------  --------  --------  --------  -------- 
قضایا اقتصادیة 

 معاصرة
قضایا اقتصادیة 

 معاصرة
 تنمیة اقتصادیة تنمیة اقتصادیة

  الخمیس 
٥/١/٢٠٢٣  

 نظم معلومات اداریة --------- 
 محاسبة
)١(شركات   

 محاسبة
 شركات

 --------  --------  --------  --------  محاسبة شركات احصاء لالقتصادیین

  االثنین
٩/١/٢٠٢٣  

االقتصاد  مبادئ
 الجزئي

)١(تكالیف محاسبة  --------  ------  ------  --------  --------   اقتصادیات النقل  أسالیب كمیة في االدارة ادارة تسویق 

  الثالثاء
١٠/١/٢٠٢٣  

)١(مالیة عامة  ---------   
محاسبة  مبادئ

 تكالیف
محاسبة  مبادئ

 تكالیف
محاسبة  مبادئ

 تكالیف
محاسبة  مبادئ

 تكالیف
 --------  --------  --------  -------- 

   األربعاء
١١/١/٢٠٢٣  

)١( أجنبیةغة ل  محاسبة زكاة --------  -------  -------  -----  ---------  
نظم ومعلومات 

 اداریة
 عالقات سیاسیة دولیة 

 محاسبة
)١(ضریبیة    

  الخمیس 
١٢/١/٢٠٢٣  

)٢(لغة اجنبیة  ---------   
أسالیب كمیة في 

 االدارة
اسالیب كمیة في 

 االدارة
نظم اقتصادیة 

 مقارنة
وجمارك موانيادارة    --------  --------  --------  -------- 

  السبت
١٤/١/٢٠٢٣  

)١(قانون  ومنظمات أسواق --------  --------  --------  --------  --------   ومنظمات أسواق  إسالمياقتصاد    
 محاسبة حكومیة

 وقومیة

  األحد 
١٥/١/٢٠٢٣  

وصفى إحصاء ---------   --------  --------  --------  --------  تمویل واستثمار تمویل واستثمار تمویل وادارة مالیة تمویل وادارة مالیة 

   الثالثاء
١٧/١/٢٠٢٣  

التنظیميالسلوك    --------  -----  -------  -------  -------- 
 محاسبة 

)٢(شركات   
تحلیل وتصمیم 

 تنظیمي
 مبادئ االقتصاد القیاسي

اقتصادیات 
 المشروعات العامة

  األربعاء 
١٨/١/٢٠٢٣  

 

 اإلنتاج أدارة -------- 
 والعملیات

اقتصادیات نقود 
 وبنوك

اقتصادیات نقود 
 وبنوك

اقتصادیات نقود 
 وبنوك

اقتصادیات نقود 
 وبنوك

 ----------  ---------  ---------  --------- 

  السبت
٢١/١/٢٠٢٣  

  -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 رقابة مالیة ---------  محاسبة اداریة  محاسبة اداریة  -------- 

  االحد
٢٢/١/٢٠٢٣  

 حقوق انسان
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 
 

 -------- 

 

 .الواحدة ظھرا وحتى الثالثة عصرا من الساعة ٢٦/١/٢٠٢٣ الموافق الخمیس ٢٤/١/٢٠٢٣الموافق  الثالثاء جمیع مواد التخلف یومي -

 .لشعبة اللغة االنجلیزیة الثالثة عصراالواحدة ظھرا وحتى الساعة من  ٢٢/١/٢٠٢٣الموافق  االحدیوم  تخلفات مادة حقوق اإلنسان اما  -

  عمید الكلیة,,,, یعتمد         لجنة إعداد الجداول               إعداد الجداول    

  

نھائيجدول   




