
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىالتاريخاليوم

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

معايير مصرفية دولية\(1)اللغة اإلنكليزية حقوق انسان وديمقراطية2021-3-23الثالثاء

اخالقيات وأساليب البحث العلمياقتصاد قياسي ومالي(1)مالية عامة ( 1 )الحاسوب 2021-3-24االربعاء

\1تمويل شركات تسويق مصرفي(1)اللغة اإلنكليزية25/3/2021الخميس

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

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

\\\(1)اللغة العربية29/3/2021االثنين

احتفاظ الطالب بالورقة االمتحانية االصلية وتسليمها الى اللجنة االمتحانية عند رفع الحظر. 10

  وبالتالي ال يعتبر مشارك في االمتحانClass room سيؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class roomاالنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال . 11

هذا الجدول يشمل مواد االمتحان االلكتروني فقط والمواد الحضورية سيتم االمتحان بها الحقا وفق جدول يعده القسم وسيتم ابالغكم به في حينها. 12

قسم العلوم المالية والمصرفية
2021 -2020الدوراالول  للعام الدراسي  - جدول امتحانات الفصل االول 

.ضرورة ارتداء الزي الرسمي للطلبة والجلوس بمكان هادئ واالستعداد لفتح الكاميره في حال طلب مراقب الصف او اللجنة االمتحانية او الفريق الوزاري ذلك.  3

.وضع صورة شخصية رسمية للطالب وكتابة االسم الرباعي باللغة العربية حصرا وبخالفه يتحمل الطالب مسؤولية عدم االلتزام بالتوجيه . 4

:مالحظات

 ساعات 3صباحاً و لمدة  (   9   )يكون موعد االمتحان لكافة المراحل الساعة . 1

.التأكد من تاريخ وموضوع المادة . 2

.Google meet  وGoogie class roomيكون االمتحان من خالل االيميل الرسمي للكلية ويثبت الطالب تطبيق . 5

.  او بأستخدام االوراق Google formيكون اداء االمتحان بأستخدام جهاز الكومبيوتر او التلفون او االجهزة اللوحية اما بصورة مباشرة على ال. 6

  ويكتب الطالب اسمه واسم المادة والقسم والشعبة على الجانب االيمن العلوي من الورقة مع توقيع لكل االوراق مع A4في حالة  االجابة على الورقة يستخدم وجه واحد من الورقة و بالقلم الجاف االزرق او االسود وحجم الورقة . 7

.pdfتسلسل االوراق وكتابة السؤال وترسل االجابة على شكل 

في حالة استخدام جهاز الموبايل لالمتحان يجب ان يفعل الطالب وضع الطيران ثم تشغيل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء. 8

جميع جهات االتصال لمنع  ( BLOOK) االمتحان لمنع قطع االمتحان وفي حاله استخدام شبكة السيم كارت يجب حجب 

انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل الواردة للجهاز

في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان يرجى االتصال بارقام تلفونات اللجنة االمتحانية الخاصة. 9

 .(  finance.rep@duc.edu.iq  )او ارسال رسالة الى االيميل الرسمي للقسم   ( 07808682577- 07823895407  ) بالقسم 


