
 2021-2020لقسم المحاسبة للعام الدراسي دور الثاني دول االمتحانات النهائية/ الج

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم ت

1 
 ة متخصصة نظم محاسبي محاسبة شركات  حضوري تطبيقات محاسبية بالحاسوب حضوري  (1مبادئ المحاسبة ) 2021/9/12 االحد

2 
  ( حضوري1محاسبة تكاليف متقدمة ) محاسبة ضريبية   ( حضوري1محاسبة متوسطة ) لغة عربية  2021/9/13 االثنين

3 
 2021/9/14 الثالثاء

 مبادئ ادارة االعمال 
 مناهج واخالقيات البحث العلمي محاسبة مصادر طبيعية قانون االعمال  

4 
( 2مبادئ المحاسبة ) 2021/9/15 األربعاء

 حضوري

 نظرية محاسبية حضوري 1محاسبة تكاليف  E  (1)محاسبة

5 
 محاسبة منشات مالية    حضوري 1محاسبة حكومية  مبادئ اقتصاد  2021/9/16 الخميس

 E (1) حضوري محاسبة ادارية

6 
E(2) تحليل قوائم مالية باإلنكليزي  تسويق وتجارة الكترونية  1مهارات حاسوب  2021/9/18 السبت محاسبة ادارية   

7 
2محاسبة حكومية       حضوري 1رياضيات عامة  2021/9/19 االحد  معايير التدقيق الدولية حضوري   2محاسبة تكاليف  حضوري 

8 
2حاسوب  2021/9/20 االثنين  المالي لإلبالغالمعايير الدولية  تدقيق ورقابه E بحوث عمليات محاسبية 

9 
( حضوري1نظام محاسبي موحد )  ربحيةمحاسبة وحدات غير  مبادئ احصاء 2021/9/21 الثالثاء 2محاسبة تكاليف متقدمة )   ) حضوري    

10 
1لغة انكليزية  2021/9/22 األربعاء 3انكليزية لغة  مالية عامة  المحاسبية  نظم المعلومات   

11 
 محاسبة دولية  (2نظام محاسبي موحد ) E (2)محاسبة القراءات والمراسالت التجارية 2021/9/23 الخميس

12 
  محاسبة مالية متقدمة 2لغة انكليزية  حقوق انسان وديمقراطية 2021/9/25 السبت

13 
(2محاسبة متوسطة )  2021/9/26 االحد   تدريب محاسبي 

14 
(2رياضيات عامة )  2021/9/27 االثنين    

 تعليمات امتحانيه : 

 صباحا. يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة -1

تهيئة متطلبات االمتحان االلكتروني شبكة االنترنيت او خدمة في االمتحانات الحضورية ، ويجب  الساعة الذكية ( -يمنع ادخال االجهزة الذكية الى القاعة االمتحانية )الهاتف الذكي    -2

3G باإلضافة المتطلبات الضرورية.. لألجهزة المحمولة 

 ل للمواد االمتحانية.في حالة مصادفة احد تواريخ االمتحانات أعاله عطلة رسمية فينتقل االمتحان تلقائيا الى التاريخ الالحق له مع مراعاة بقاء نفس التسلس -3

 االلكتروني الدخول لالمتحان، ويكون ه هويه الكلية لحد االن(يجب على الطالب حمل الهوية التعريفية داخل القاعات االمتحانية )هوية الكلية او هوية االحوال المدنية لمن لم تصدر ل -4

  . باالميل المعتمد لدى القسم والموثق باالسم الثالثي باللغة العربية مع الصورة الشخصية للطالب

 االلتزام بالتباعد الجسدي والتعليمات الصحية ولبس الكمامات اثناء االمتحان الحضوري. -5

 .التاسعة صباحا، علما يبدأ االمتحان الساعة االلكتروني دقيقة من موعد بدء االمتحان 15قبل   (Classroom)االلكترونيةالدخول الى المنصة  -6
 ا.م. د. كرار الخالدي

 رئيس القسم

  


