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1إحصاء 1نظرية نقدية ك1اقتصاد كلي ك1نظرية جزئية ك1مبادئ اقتصاد كإدارة اإلنتاجإدارة المصارفإدارة الموارد البشرية1ادارة1/9/2022الخميس   
 + 1معاينة 

1احتماالت 
1استالل 1حيوي 

ي 2مسوح 2اقتصاد + 1اقتصاد 1دراسة جدوى ك1اقتصاد رياضي ك1رياضيات كـإدارة المخاطراإلدارة االستراتيجيةإدارة التسويقرياضيات4/9/2022االحد 
1قياسي 1رياض 

1متعدد 2حيوي 2توزيعات 2إحصاء 1اقتصاد قياسي ك1مالية عامة ك 1إحصاء اقتصادي ك2مبادئ اقتصاد كاإلدارة الدولية 1اإلدارة الماليةنظرية المنظمة1محاسبة5/9/2022االثنين  

ي 2سياسات نقدية ك2اقتصاد كلي ك2نظرية جزئية ك-المحفظة االستثماريةتفكير استراتيجيسلوك تنظيمي2إدارة 6/9/2022الثالثاء 
2استالل 2رياض 

2قياسي 2تقييم مشاريع ك2اقتصاد رياضي ك2رياضيات ك2مبادئ احصاء كإدارة الجودةإدارة تامينبحوث تسويقاحصاء7/9/2022األربعاء  

2متعدد (تحميل ) 1حيوي ك2اقتصاد قياسي ك2سياسات مالية ك2احصاء اقتصادي  كإدارة المعرفة2اإلدارة  المالية راس مال فكري2محاسبة 8/9/2022الخميس 

مبادئ الحاسوبتكنلوجيا المعلومات اقتصاديات االعمالقانون تجاري1اقتصاد 10/9/2022السبت  
 1حسابات قومية ك

2اقتصاديات مصارف ك+

اقتصاد  +1اقتصاد دولي ك

1صناعي ك

نظم +1اقتصاد نفط ك

1اقتصادية ك

لغة نكليزيةمناهج البحث1محاسبة تكاليف 1اكسلعربي11/9/2022االحد 
حسابات  +1موارد بشرية ك

2قومية ك

 + 1اقتصاد زراعي ك

1اقتصاديات بيئة ك

اخالقيات +1تمويل دولي ك

1البحث ك
1حاسوب 

مصفوفات 

1ماتالب +1
SPSS 1 1تطبيقات

2مبادئ رياضيات كإدارة العقود الحكوميةأساليب كميةإدارة مخازنحاسوب12/9/2022االثنين  
تاريخ +1لغة نكليزية ك

2الفكر ك

تنمية اقتصادية 

2سياسيات دولية ك+1ك

تخطيط اقتصادي 

1بحوث عمليات ك+1ك

SPSSبرمجة 2مبادئ محاسبة ك2إنكليزي إدارة مشاريعمحاسبة متوسطةEقراءات13/9/2022الثالثاء
 2سياسات صناعية ك

2سياسات زراعية ك+

اقتصاديات طاقة 

تطبيقات افيوز+2ك

1إنكليزي 1إنكليزي إدارة امدادات2اقنصاد20/9/2022الثالثاء
اقتصاد معرفي 

2سياسات تنموية ك+2ك

بحوث +2أساليب تخطيط ك

2عمليات ك

2مؤسسات مالية ك2لغة نكليزية ك   حكومة الشركات2محاسبة تكاليف تجارة الكترونيةEمراسالت 21/9/2022األربعاء  

إدارة تفاوض دراسات جدوىمحاسبة مالية2حاسوب 22/9/2022الخميس 

3إنكليزي 2انكليزي2اكسل 1إنكليزي 24/9/2022السبت  

4إنكليزي      بحوث عمليات1إنكليزي حقوق وحريات25/9/2022االحد 

تطبيقات مشاريع26/9/2022االثنين  

عالء فرحان طالب. د.                    أمحمد حسين كاظم الجبوري. د.    أ    شروق عبد الرضا                                             .د  .أصفاءعبد الجبار الموسوي. د.أ

                          العـــــــــــــــميد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليارئيس قسم االحصاء

المواد باللون  األحمر تدل على ان مادة االمتحان حضورية            مالحظة  

ظهرا12ً صباحاً لغاية الساعة 9بدأ االمتحان االساعة ي

محمود فهد عبد علي .د.أ
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قسم اإلحصاء قسم االقتصادقسم إدارة االعمال


