
 

 

  

 األعمال إدارة كلية
 

 

 2017/2018   األول الفصل  النهائي االمتحان  

 4.30 – 6.00 2.30 – 4.00 التاريخ اليوم م

 13/01/2018 السبت 1
 [BAAA-1-01] 1 المحاسبة مبادئ
 [BAFB-7-24] المتقدمة المالية االدارة

 [BAAA-7-16] الدولية المحاسبة
 [BAFB-3-03] الجزئي االقتصاد

 [BAHR-7-17] المعرفة إدارة
 [cofmng] واستثمار مالية ادارة
 [microa] الجزئي االقتصادي التحليل

 [spimng] متخصصة مؤسسات ادارة

 14/01/2018 األحد 2

 [BAAA-3-03] االشخاص شركات محاسبة
 [BAEB-4-01] المشاريع إدارة

 [BAFB-7-19] الدولية المصرفية العمليات
-BAHR-7] البشرية الموارد إدارة في البحث ومناهج المعلومات نظم

18] 
 [corac1] 1 شركات محاسبة

 [infmng] االدارية المعلومات نظم
 [secmng] صغيرة اقتصادية مشاريع ادارة

 

 15/01/2018 االثنين 3

 [BAAA-7-24] الدولية التدقيق معايير
 [BAEB-5-04] الصغيرة المشروعات وإدارة الريادة إلى مدخل

 [BAFB-7-17] العامة المالية
 [mngprb] ادارية مشكالت
 [pubfin] عامة مالية

 [BASO-1-01] األعمال رياضيات
 [prmath] الرياضيات مبادئ

 16/01/2018 الثالثاء 4
 [BAML-1-01] التسويق إلى مدخل

 [scithn] علمي تفكير

 [BAAA-6-12] خاصة مالية محاسبة
 [BAFB-6-15] الجدوى دراسات

 [BAHR-5-10] البشرية الموارد تنمية
 [BAML-3-02] التسويق إدارة

 [apstat] تطبيقي احصاء
 [festud] االقتصادية الجدوى دراسات

 17/01/2018 األربعاء 5

 [BAAA-7-15] الضريبية المحاسبة
 [BAFB-6-11] االسالمية المصارف

 [BAHR-8-20] البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة
 [BASO-2-03] واالقتصاد األعمال إحصاء

 [behpsy] السلوكي النفس علم
 [destat] وصفي احصاء

 



 

 

 18/01/2018 الخميس 6
 [BAAA-7-22] معاصرة محاسبية مشكالت
 [BAFB-2-01] االقتصادي الفكر تطور

 [BAHR-6-16] والتدريب التأهيل

 [BAFB-7-18] المالية المشتقات
 [BAHR-3-03] الجودة إدارة

 [BAHR-6-15] استراتيجية إدارة
 [BAHR-8-22] األزمات وإدارة القرار اتخاذ

 [adstat] متقدم احصاء
 [ftimng] خارجية تجارية مؤسسات ادارة

 [strmng] استراتيجية ادارة

 [BAHR-1-02] لألعمال القانونية البيئة 20/01/2018 السبت 7

 [BAAA-5-07] إدارية محاسبة
 [BAFB-4-04] المالية اإلدارة

 [BAHR-8-21] العمل أسواق واقتصاديات السكان
 [mngacc] ادارية محاسبة

 [BAHR-1-01] اإلدارة مبادئ 21/01/2018 األحد 8
 [BAAA-8-18] األموال شركات محاسبة

 [BASO-2-02] والعمليات اإلنتاج إدارة إلى مدخل
 [promng] االنتاج ادارة

 22/01/2018 االثنين 9

 [BAAA-6-13] حسابات تدقيق
 [BAFB-5-10] والمصرفية المالية المؤسسات في التسويق ادارة

 [BAHR-6-14] والحوافز القيادة
 [BAHR-7-25] الكترونية وتجارة أعمال

 [BASO-4-05] العمليات بحوث
 [operes] العمليات بحوث

 

 23/01/2018 الثالثاء 10

 I [BAAA-5-05]تكاليف محاسبة
 [BAHR-3-04] البشرية الموارد إدارة

 [comlaw] تجاري قانون
 [cosacc] تكاليف محاسبة

 [hurmng] بشرية موارد ادارة

 [BAHR-4-05] الدولية اإلدارة
 [BAHR-7-27] التفاوض إدارة

 [mcomng] الجنسية متعددة الشركات ادارة

 24/01/2018 األربعاء 11

 [BAAA-2-02] 2 المحاسبة مبادئ
 [BAAA-5-08] والمصرفية المالية المؤسسات محاسبة

 [BAHR-7-19] البشرية الموارد إلدارة والدولي القانوني اإلطار
 [fninac] مالية مؤسسات محاسبة

 [invpur] ومشتريات مخازن ادارة

 [BAFB-4-05] الكلي االقتصاد
 [BAHR-5-12] التغيير إدارة

 [macroa] الكلي االقتصادي التحليل

 25/01/2018 الخميس 12
 I [BAAA-5-04] متوسطة محاسبة

 [BAFB-3-06] الدولية األعمال
 [hosmng] مستشفيات ادارة

 

 




