
 

 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــة املنصــــــــــــــــــــــــــــــ كلي

 : العلوم املحاسبية واملصرفية قسم 

 2021-2020للعام الدراس ي   الثانيالدور  -نهاية السنة(  – للكورسين االول والثاني)جدول االمتحانات النهائية 

 اليوم  التاريخ املرحلة االولى  املرحلة الثانية  املرحلة الثالثة  املرحلة الرابعة 

 2مصارف اسالمية/ الكتروني
 1تدقيق ورقابة/

 1ادارة مالية/
 محاسبة ضريبية 

 2/رياضيات مالية
 تسويق مصرفي  

 1/االحصاءمباديء 
 2/االحصاءمباديء 

 االحد  12/9/2021

  محاسبيةنظم معلومات  الكتروني
 سنوي /تقييم قرارات االستثمار 

 2قواعد بيانات/ اساليب كمية 
 1رياضيات مالية/

 2ادارة االعمال /
 1اللغة االنكليزية /

13/9/2021  االثنين  

 حضوري /1مصارف اسالمية/ 
 الكتروني /2تدقيق ورقابة/

 حضوري  1نظام محاسبي/
 حضوري / تحميل/  1نظام محاسبي/

14/9/2021 حضوري  1مباديء المحاسبة/ حضوري/1محاسبة متوسطة/  الثالثاء  

 حضوري  /محفظة استثمارية 
 حضوري /سنوي/ تمويل شركات

 حضوري  / نقود ومصارف حضوري /   2تمويل شركات/
 الكتروني /قانون تجاري 

15/9/2021  2اللغة االنكليزية /  االربعاء 

 حضوري  /دراسات جدوى  
 

 2محاسبة مصرفية/
 2ادارة مالية/

16/9/2021 حضوري  1مباديء اقتصاد/ حضوري    2مالية عامة/  الخميس  

 حضوري /1محاسبة ادارية/ 
 حضوري /محاسبة ادارية/سنوي

 حضوري   2نظام محاسبي/
18/9/2021  2اللغة العربية/ حضوري 2محاسبة متوسطة/  السبت  

 البحث  واساليب اخالقيات  
 1قواعد بيانات/ اسواق مالية 

 ومصرفية مؤسسات مالية
19/9/2021 حضوري  2مباديء محاسبة/   االحد  

 حضوري  /1محاسبة متقدمة/ 
 حضوري  /محاسبة متقدمة/سنوي 

 حضوري  / 1تمويل شركات/
20/9/2021 حقوق االنسان  حضوري سياسات نقدية/     االثنين  

 1/معايير محاسبة دولية 
 2محاسبة حكومية/ حضوري  /1مصرفية/محاسبة 

21/9/2021 حضوري2مباديء اقتصاد/   تجارة الكترونية  الثالثاء  

 حضوري  2محاسبة ادارية/ 
 ضوري ح /مصارف اسالمية/سنوي

 حضوري / 1محاسبة تكاليف/
22/9/2021 2مباديء الحاسوب/ حضوري   1/مالية عامة    االربعاء 

 حضوري /   2محاسبة متقدمة/ 
 

 حضوري /  تقييم قرارات االستثمار 
23/9/2021  حضوري   1محاسبة حكومية/  الخميس   

 صباحا   11:00ولغاية الساعة   صباحا   8:30الساعة  )الحضورية( االمتحانات  تبدأ

   ظهرا   12:00ولغاية الساعة   صباحا   9:30تحانات )االلكترونية( الساعة    تبدء االم

 وهي :( ظهرا  2:30ظهرا ولغاية الساعة  12:00يبدا امتحانها الساعة    :التالية في ادناه  ايضاً التي امتحانها الكتروني )عدا المواد الدراسية 

 ( 2/ وفي المرحلة الثالثة : مادة االدارة المالية/  ، مؤسسات مالية، تجارة الكترونية  1في المرحلة الثانية : تسويق مصرفي، رياضيات مالية/)

 الى مادة الكورس الثاني فعلى الطالب االنتباه ...  (2)بعد اسم المادة الدراسية الى مادة الكورس االول والرقم  ( 1)مالحظة جدا مهمة : يشير الرقم 


