
 

 

 للمواد التي سيتم تأدية امتحانها الكترونيا .  2020/2021االول والثاني للعام الدراسي  يناالمتحانات الدور الثاني للكورسجدول 

 ))للدراستين الصباحية والمسائية((

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  التاريخ  اليوم 

 ( 1العقود الحكومية ) (1إدارة المصارف ) (1القانون التجاري ) (1مبادئ االدارة ) 12/9/2021 االحد 

 (1إدارة المخاطر ) (1إدارة المشاريع ) (1) إدارة المواد والمخازن (1مبادئ االقتصاد ) 13/9/2021 االثنين 

 (1المحفظة االستثمارية ) ( 1اقتصاديات االعمال ) (1نظرية المنظمة ) (1حاسوب ) 14/9/2021 الثالثاء 

 --------------- ( 1محاسبة التكاليف ) (1اللغة االنكليزية ) (1قراءات إدارية ) 15/9/2021 االربعاء 

 --------------- ( 2محاسبة التكاليف ) (1محاسبة متوسطة ) اللغة العربية  16/9/2021 الخميس 

 --------------- MS project (2) (2رأس المال الفكري ) (1المحاسبة )مبادئ  18/9/2021 السبت 

 --------------- إدارة التأمين والخطر  (2التجارة االلكترونية ) الحقوق والحريات  22/9/2021 االربعاء 

 --------------- --------------- ( 2)متوسطةمحاسبة  (2مبادئ المحاسبة ) 23/9/2021 الخميس 

 --------------- --------------- (2حاسوب ) مبادئ االحصاء  25/9/2021 السبت 

 --------------- --------------- (2إدارة االمدادات ) مراسالت تجارية  26/9/2021 االحد 

 --------------- --------------- (2بحوث التسويق ) ( 2مبادئ اقتصاد ) 27/9/2021 االثنين 

 --------------- --------------- --------------- اللغة االنكليزية  28/9/2021 الثالثاء 

 --------------- --------------- --------------- (2حاسوب ) 29/9/2021 االربعاء 

 

 *المالحظات :

 الرابعة عصرا. يبدأ االمتحان الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة 
 *االلتزام بالتعليمات االمتحانية النافذة . 

 *وضع صورة شخصية رسمية في حساب الطالب . 
 *سيتم متابعة إداء االمتحانات عبر استخدام الكاميرا.  

 *االلتزام بالزي الموحد .  
 بديل عنها في إداء االمتحانات . *اعتماد منصة ) المودل( إلداء االمتحانات وفي حال عطل المنصة تستخدم منصة  )االدمودو( 

 ( elearninq_admin@uomisan.edu.iq( او مراسلة االيميل الرسمي  ) 07739940442و  07712531266*في حال حدوث مشكلة او استفسار لدى الطالب االتصال على االرقام التالية ) 

 راالمتحان االخي طلة رسمية يتم تأجيل االمتحان الى ما بعد في حال حدوث ع

      

mailto:elearninq_admin@uomisan.edu.iq


 

 

 

 للمواد التي سيتم تأدية امتحانها حضوريا. 2020/2021للعام الدراسي للكورسين االول والثاني الثاني الدور  االمتحانات النهائية جدول 

 ))للدراستين الصباحية والمسائية((

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة االولى  التاريخ اليوم 

 (1)االدارة الدولية  (1) االدارة االستراتيجية إدارة التسويق الرياضيات  19/9/2021 االحد 

 (2)إدارة المعرفة  (1االدارة المالية ) الموارد البشرية  (2)مبادئ االدارة  20/9/2021 األثنين  

 إدارة االنتاج والعمليات  (2اإلدارة المالية ) (2)السلوك التنظيمي  -------------- 21/9/2021 الثالثاء

 

 *المالحظات :

 . التاسعة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرا ظهرا *يبدأ االمتحان الساعة 

 *االلتزام بالتعليمات االمتحانية النافذة . 

 *االلتزام بالزي الموحد .  

   االمتحان االخير .    بعد* في حال حدوث عطلة رسمية يتم تأجيل االمتحان الى ما 

 

 

 

 


