
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانٌةالمرحلة االولىالتارٌخالٌوم

محفظة استثمارية(1)نظام محاسبي موحد( 1 )الحاسوب (1)مبادئ االحصاء 2021-3-22االثنٌن

معايير مصرفية دولية\(1)اللغة اإلنكليزية حموق انسان وديممراطية2021-3-23الثالثاء

اخالليات وأساليب البحث العلميالتصاد لياسي ومالي(1)مالية عامة ( 1 )الحاسوب 2021-3-24االربعاء

\1تمويل شركات تسويك مصرفي(1)اللغة اإلنكليزية25/3/2021الخمٌس

(1)مصارف اسالميةأساليب كميةنمود ومصارف(1)مبادئ اإلدارة27/3/2021السبت

نظم معلومات محاسبية ومصرفيةعمليات مصرفيةرياضيات مالية(1)مبادئ االلتصاد 28/3/2021االحد

\\(1)اللغة العربية29/3/2021االثنٌن

1المحاسبة االدارٌة 1المحاسبة المصرفٌة 1االدارة المالٌة \31/3/2021االربعاء

1التدلٌك والرلابة 1محاسبة التكالٌف 1المحاسبة المتوسطة 1مبادئ المحاسبة 4/4/2021االحد

:مالحظات

احتفاظ الطالب بالورلة االمتحانٌة االصلٌة وتسلٌمها الى اللجنة االمتحانٌة عند رفع الحظر .10

وبالتالً ال ٌعتبر مشارن فً االمتحان  Class room سٌؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class room االنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال .11

هذا الجدول ٌشمل مواد االمتحان االلكترونً فمط والمواد الحضورٌة سٌتم االمتحان بها الحما وفك جدول ٌعده المسم وسٌتم ابالغكم به فً حٌنها .12

لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

2021 -2020الدوراالول  للعام الدراسً  - جدول امتحانات الفصل االول 

  ساعات3صباحاً و لمدة  (   9   )ٌكون موعد االمتحان لكافة المراحل الساعة  .1

. التأكد من تارٌخ وموضوع المادة .2

ضرورة ارتداء الزي الرسمً للطلبة والجلوس بمكان هادئ واالستعداد لفتح الكامٌره فً حال طلب مرالب الصف او اللجنة االمتحانٌة او الفرٌك الوزاري ذلن  .3

 وضع صورة شخصٌة رسمٌة للطالب وكتابة االسم الرباعً باللغة العربٌة حصرا وبخالفه ٌتحمل الطالب مسؤولٌة عدم االلتزام بالتوجٌه .4

Google meetو  Googie class room ٌكون االمتحان من خالل االٌمٌل الرسمً للكلٌة وٌثبت الطالب تطبٌك .5

. او بأستخدام االوراق  Google formٌكون اداء االمتحان بأستخدام جهاز الكومبٌوتر او التلفون او االجهزة اللوحٌة اما بصورة مباشرة على ال .6

.pdf مع تسلسل االوراق وكتابة السؤال وترسل االجابة على شكل 
وٌكتب الطالب اسمه واسم المادة والمسم والشعبة على الجانب االٌمن العلوي من الورلة مع تولٌع لكل االوراق  A4 فً حالة  االجابة على الورلة ٌستخدم وجه واحد من الورلة و بالملم الجاف االزرق او االسود وحجم الورلة .7
فً حالة استخدام جهاز الموباٌل لالمتحان ٌجب ان ٌفعل الطالب وضع الطٌران ثم تشغٌل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء .8

او ارسال رسالة الى االٌمٌل الرسمً للمسم ( 07808682577- 07823895407  )بالمسم  
فً حالة وجود معولات او مشاكل خالل االمتحان ٌرجى االتصال بارلام تلفونات اللجنة االمتحانٌة الخاصة .9   (  finance.rep@duc.edu.iq  ) .


