كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الفصل الدراسي :ربيع 2019/2018
جدول االمتحانات النهائية (األسبوع األول)

السبت
اليوم
الفترة

2019-6-8

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

2019-6-9

2019-6-10

2019-6-11

2019-6-12

2019-6-13

األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
 8صباحا

لغة انجليزية2
اقتصاد جزئي 2
تاريخ الفكر االقتصادي
محاسبة تكاليف 1
محاسبة تكاليف 2
املصارف اإلسالمية
الجغرافيا السياسية
القانون اإلداري
طرق البحث في التجارة الدولية
مباديء التسويق

قانون تجاري
اقتصاد ليبي
اقتصاديات العمل
تحليل وتقييم أوراق مالية
السياسة الخارجية
الوظيفة العامة
منظمات وتكتالت اقتصادية دولية
استراتيجيات التسويق

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 11صباحا

مباديء اقتصاد 1
إدارة التسويق (قسم إدارة األعمال)
التمويل اإلسالمي
العالقات العربية األفريقية
إدارة التسويق (قسم التسويق)

نظرية التنظيم
محاسبة مشروعات خدمية
مصطلحات سياسية باإلنجليزية
نظم سياسات آسيوية
مباديء اإلدارة العامة
سياسات التجارة الخارجية
نظم املعلومات التسويقية

إعداد /قسم الوسائل التعليمية بالكلية

إحصاء2
إدارة املوارد البشرية
محاسبة اموال عامة
أساسيات اإلدارة املالية
مباديء العلوم السياسية
نظرية التجارة الدولية
التسويق اإللكتروني

مباديء املحاسبة 1
طرق بحث في التمويل
االقتصاد السياس ي

تمويل دولي
حسابات الدخل القومي
اإلدارة املالية
اللغة االنجليزية للمحاسبين
مباديء املحاسبة 2
إدارة االستثمار
الدراسات االستراتيجية
اإلدارة اإللكترونية
اقتصاديات العوملة
بحوث التسويق

تطبيقات حاسوب
السلوك التنظيمي
طرق البحث املحاسبي
نظرية التمويل
السياسة العامة
تاريخ الفكر السياس ي
طرق بحث في اإلدارة العامة
العالقات النقدية الدولية
أساليب كمية في التسويق

تربية إسالمية
اقتصاد إسالمي
التطوير التنظيمي
اقتصاد صناعي
محاسبة ضريبية
مباديء إدارة األعمال
التحيل والتنبؤ املالي
بحوث عمليات 2
التنمية السياسية
وصف وتوصيف الوظائف
قضايا معاصرة في التجارة الدولية
إدارة الترويج
()1

لغة عربية
اقتصاد رياض ي
محاسبة شركات أشخاص
حقوق اإلنسان
إدارة الشؤون الضمانية
نظم االستيراد والتصدير
دراسات في التسويق

سياسات اقتصادية
دراسات في اإلدارة
نظم معلومات محاسبية
رياضة مالية
تحليل األسواق املالية
قضايا دولية معاصرة
اإلدارة املحلية
اقتصاديات النقل
سلوك املستهلك

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الفصل الدراسي :ربيع 2019/2018
جدول االمتحانات النهائية (األسبوع الثاني)
اليوم
الفترة

األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
 8صباحا

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 11صباحا

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

2019-6-15

2019-6-16

2019-6-17

2019-6-18

2019-6-19

2019-6-20

طرق بحث اقتصادي
إدارة العمليات اإلنتاجية
إدارة دولية
مباديء التمويل واالستثمار
طرق البحث السياس ي
علم االجتماع السياس ي
أخالقيات العمل
مباديء االقتصاد الدولي
إدارة املبيعات
إحصاء 1
تنمية اقتصادية
محاسبة أقسام وفروع
أسواق مالية
نظم سياسية معاصرة
قانون دولي
الرقابة اإلدارية
أساسيات التجارة اإللكترونية

إعداد /قسم الوسائل التعليمية بالكلية

اقتصاد كلي 1
اقتصاد كلي 2
محاسبة شركات األموال
مشتقات مالية
النظرية السياسية
األمن القومي العربي
إدارة املكاتب
جغرافيا اقتصادية دولية
إدارة اإلعالن و تطبيقه
مباديء قانون
اقتصاديات املوارد
إدارة املصارف
إدارة املشروعات الصغيرة
محاسبة مصارف وتأمين
العمليات املصرفية
نظرية االتصال والرأي العام
لنظام الضريبي
التسويق بالعالقات العامة

رياضة 2
اقتصاديات النفط
مراجعة 1
مراجعة 2
اإلدارة املصرفية الحديثة
النظام السياس ي الليبي
دراسات في اإلدارة العامة
إحصاءات التجارة الدولية
تسويق الخدمات

تخطيط اقتصادي
محاسبة متوسطة 1
محاسبة متوسطة 2
محاسبة دولية
العالقات الدولية
اقتصاديات الجمارك

رياضة 1
مالية عامة
نظم املعلومات اإلدارية
محافظ استثمارية
القانون الدستوري
التحليل السياس ي
التنمية اإلدارية
القانون التجاري الدولي

بحوث عمليات 1
تحليل قوائم مالية
أساليب كمية في التمويل
نظم دبلوماسية وقنصلية
تخطيط القوى العاملة

()2

لغة انجليزية 1
اقتصاد قياس ي 1
اقتصاد قياس ي 2
إدارة املشتريات واملخازن
مؤسسات مالية
السياسة املقارنة
التنشئة السياسية
العالقات العامة
التسويق املصرفي
مباديء اقتصاد 2
اقتصاد جزئي 1
تقييم مشروعات
اإلدارة االستراتيجية
محاسبة إدارية
نظم سياسية عربية
السياسة الدولية
إدارة و تطوير املنتجات

نقود ومصارف
إدارة الخطر والتأمين
محاسبة نفط
إدارة األزمات
نظم سياسية أفريقية
اقتصاديات املناطق الحرة
طرق بحث في التسويق

طرق بحث في إدارة األعمال
التنظيم الدولي
الهياكل التنظيمية و املالكات
أسعار الصرف وميزان املدفوعات
إدارة التوزيع

