
 بسم الله الرحمن الرحيم

 جامعة أم درمان اإلسالمية _ فرع المعيلق

 كلية العلوم اإلدارية الفرقة : األولى )أ(

 البدائل والمالحقإمتحانات  
 التاريخ المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  اليوم م

 م42/1/4241 القرآن الكريم                     االحد 1

 م 42/1/4241 اللغة  العربية االثنين 4

 م42/1/4241   العقيدة اإلسالمية   الثالثاء 3

 42/1/4241   اللغة اإلنجليزية   االربعاء 2

 م42/1/4241 فقة العبادات  الخميس 2

 م32/1/4241 1مدخل الحاسوب  السبت 2

 م31/1/4241 1مبادئ اإلدارة    االحد 2

 م1/4/4241 1رياضيات   االثنين 2

 م4/4/4241 اإلقتصاد الجزئي الثالثاء 9

 م3/4/4241 1مبادئ املحاسبة   االربعاء 12

 م2/4/4241 اإلقتصاد الكلي  الخميس 11

 م2/4/4241 4مبادئ املحاسبة   السبت 14

 م2/4/4241 دراسات سودانية  االحد 13

 م2/4/4241 4مدخل حاسوب   االثنين 12

 م9/4/4241 مدخل قانون  الثالثاء 12

 م12/4/4241 مهارات اإلتصال االربعاء 12

 م11/4/4241 4مبادئ اإلدارة   الخميس 12

 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

 ال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسة

   د/ محمد صالح داؤود           أ/ خالد حسن محمد احمد                                                 

منسق كلية العلوم االدارية    مسجل الفرع                                                                

 أ. الصديق عباس فضل السيد

 رئيس المكتب االكاديمي



 بسم الله الرحمن الرحيم

 جامعة أم درمان اإلسالمية _ فرع المعيلق

 كليةالعلوم اإلدارية الفرقة : الفرقة الثانية                         

 إمتحانات البدائل والمالحق
 التاريخ المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  اليوم م

 م42/1/4241 القرآن الكريم                     االحد 1

 م 42/1/4241 4اللغة  العربية   االثنين 4

 م42/1/4241   4اللغة اإلنجليزية   الثالثاء 3

 42/1/4241   فقه المعامالت  االربعاء 2

 م42/1/4241 القانون التجاري  الخميس 2

 م32/1/4241 إدارة قنوات اإلمداد  السبت 2

 م31/1/4241 4محاسبة متوسطة   االحد 2

 م1/4/4241 4رياضيات    االثنين 2

 م4/4/4241 3اللغة العربية  الثالثاء 9

 م3/4/4241 التفسير وعلوم القرآن  االربعاء 12

 م2/4/4241 3اللغة اإلنجليزية    الخميس 11

 م2/4/4241 مبادئ التسويق  السبت 14

 م2/4/4241 مبادئ علم اإلحصاء  االحد 13

 م2/4/4241  4املحاسبة المتوسطة  االثنين 12

 م9/4/4241 السلوك التنظيمي  الثالثاء 12

 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

\من بداية الجلسةال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة   

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                            د/ محمد صالح داؤود  

 مسجل الفرع                                                                  منسق كلية العلوم االدارية

 أ. الصديق عباس فضل السيد

ب االكاديميرئيس المكت  

 



 بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة أم درمان اإلسالمية _ فرع المعيلق              

 كلية العلوم اإلدارية الفرقة : الثالثة

 إمتحانات البدائل والمالحق
 التاريخ المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  اليوم م

 م42/1/4241 القرآن الكريم                     االحد 1

 م 42/1/4241 أصول الفقه ومقاصد التشريع  االثنين 4

 م42/1/4241   محاسبة الزكاة  الثالثاء 3

 42/1/4241   1دراسات محاسبية باللغة اإلنجليزية   االربعاء 2

 م42/1/4241 المؤسسات المالية  الخميس 2

 م32/1/4241 مبادئ المراجعة  السبت 2

 م31/1/4241 محاسبة التكاليف  االحد 2

 م1/4/4241 الدعوة اإلسالمية  االثنين 2

 م4/4/4241 الحديث وعلومه  الثالثاء 9

 م3/4/4241 نظم المعلومات املحاسبية  االربعاء 12

 م2/4/4241 محاسبة المؤسسات الغير هادفة للربح  الخميس 11

 م2/4/4241 املحاسبة الملية المتقدمة  السبت 14

 م2/4/4241 محاسبة المصارف االحد 13

 م2/4/4241 اإلدارة الملية  االثنين 12

 م9/4/4241 محاسبة النفط والغاز  الثالثاء 12

 11/4/4241 دراسة جدوى المشروعات  االربعاء 12

 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

الدخولاليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن   

 ال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسة

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                            د/ محمد صالح داؤود  

لوم االداريةمسجل الفرع                                                                  منسق كلية الع  

 أ. الصديق عباس فضل السيد

 رئيس المكتب االكاديمي

 



 بسم الله الرحمن الرحيم

م درمان اإلسالمية _ فرع المعيلق          جامعة أ   

 كلية العلوم اإلدارية  الفرقة : الرابعة

 إمتحانات البدائل والمالحق
 المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  التاريخ اليوم  م

 القرآن الكريم                     42/1/4241 األحـــــــــــد            1

 محاسبة شركات التأمين  42/1/4241 األثنين  4

 محاسبة الضرائب  42/1/4241 الثالثاء 3

72/1/7271 األربعاء  2  املحاسبة الدولية  

72/1/7271 الخميس  2  طرق البحث العلمي  

02/1/7271 السبت  2  4المراجعة    

01/1/7271 األحد 2  4دراسات محاسبة باللغة اإلنجليزية   

1/7/7271 األثنين  2  تحليل القوائم المالية  

7/7/7271 الثالثاء 9  الماسبة اإلدارية  

0/7/7271 األربعاء  12  موضوعات معاصرة في املحاسبة   

4/7/7271 الخميس  11  نظرية املحاسبة   

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

 ال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسة

 

 

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                            د/ محمد صالح داؤود  

 مسجل الفرع                                                                  منسق كلية العلوم االدارية

 أ. الصديق عباس فضل السيد

 رئيس المكتب االكاديمي

 
 

 



سم الله الرحمن الرحيمب  

                   م درمان اإلسالمية _ فرع المعيلقجامعة أ             

 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  الفرقة : األولى )أ( 

 إمتحانات البدائل والمالحق 
 التاريخ المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  اليوم م

 م42/1/4241 القرآن الكريم                     االحد 1

 م 42/1/4241 اللغة  العربية االثنين 4

 م42/1/4241   العقيدة اإلسالمية   الثالثاء 3

 42/1/4241   اللغة اإلنجليزية   االربعاء 2

 م42/1/4241 فقة العبادات  الخميس 2

 م32/1/4241 1مدخل الحاسوب  السبت 2

 م31/1/4241 اإلدارةمبادئ  االحد 2

 م1/4/4241 مبادئ اإلحصاء االثنين 2

 م4/4/4241 مبادئ اإلقتصاد  الثالثاء 9

 م3/4/4241 مدخل العلوم السياسية  االربعاء 12

 م2/4/4241 إصول اإلقتصاد اإلسالمي الخميس 11

 م2/4/4241 مبادئ املحاسبة  السبت 14

 

 تنبيهات هامة :

التاسعة صباحا  تبدأ الجلسة الساعة   

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

 ال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسة

 

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                          د/ الطيب عبدالله الجزولى  

منسق كلية االقتصاد                                                   مسجل الفرع                 

 أ. الصديق عباس فضل السيد

 رئيس المكتب االكاديمي

 



 
 بسم الله الرحمن الرحيم

                   م درمان اإلسالمية _ فرع المعيلقجامعة أ             

 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  الفرقة : الثانية

 إمتحانات البدائل والمالحق 
 المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  التاريخ اليوم  م

 القرآن الكريم                     42/1/4241 األحـــــــــــد            1

 تفسير وعلوم القرآن  42/1/4241 األثنين  4

 اللغة العربية 42/1/4241 الثالثاء 3

72/1/7271 األربعاء  2  اللغة اإلنجليزية  

72/1/7271 الخميس  2  اإلقتصاد اإلسالمي  

02/1/7271 السبت  2  1اإلقتصاد الجزئي   

01/1/7271 األحد 2  المالية العامة   

1/7/7271 األثنين  2  النقود والبنوك 

7/7/7271 الثالثاء 9  اإلقتصاد الدولي  

0/7/7271 األربعاء  12  اإلحصاء التطبيقي  

4/7/7271 الخميس  11  إقتصاد الموارد والبئية  

5/7/7271 السبت  14  فقة المعامالت  

6/7/7271 األحد  13  اإلقتصاد الكلي  

 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسةال يسمح بالدخول   

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                          د/ الطيب عبدالله الجزولى  

 مسجل الفرع                                                                  منسق كلية االقتصاد

س فضل السيدأ. الصديق عبا  

 رئيس المكتب االكاديمي

 



 بسم الله الرحمن الرحيم

                   م درمان اإلسالمية _ فرع المعيلقجامعة أ             

 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  الفرقة : الثالثه

 إمتحانات البدائل والمالحق 
 المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  التاريخ اليوم  م

 القرآن الكريم                     42/1/4241 األحـــــــــــد 1

 أصول الفقه  42/1/4241 األثنين 4

 اللغة العربية  42/1/4241 الثالثاء 3

72/1/7271 األربعاء 2  إقتصاد رياض ي  

72/1/7271 الخميس 2  إقتصاديات الزكاة والوقف  

02/1/7271 السبت 2  4اإلقتصاد الجزئى   

01/1/7271 األحد 2  إقتصاديات اإلستثمار  

1/7/7271 األثنين 2  الدعوة في اإلسالم  

7/7/7271 الثالثاء 9  الحديث وعلومه  

0/7/7271 األربعاء 12  اإلقتصاد القياس ي  

4/7/7271 الخميس 11  اإلقتصاد السوداني  

5/7/7271 السبت 14  التخطيط اإلستراتيجى  

6/7/7271 األحد 13  المصطلحات اإلقتصادية  

 مناهج البحث العلمي  2/4/4241 األثنين 12

 اإلقتصاد المعرفي  2/4/4241 الثالثاء 12

 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسةال يسمح   

 

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                          د/ الطيب عبدالله الجزولى  

 مسجل الفرع                                                                  منسق كلية االقتصاد

الصديق عباس فضل السيدأ.   

يرئيس المكتب االكاديم  



بسم الله الرحمن الرحيم        

                   م درمان اإلسالمية _ فرع المعيلقجامعة أ             

 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية  الفرقة : الرابعة

 إمتحانات البدائل والمالحق 
 المــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  التاريخ اليوم  م

 القرآن الكريم                            42/1/4241 األحـــــــــــد 1

 اللغة العربية  42/1/4241 األثنين 4

 المؤسسات المالية  42/1/4241 الثالثاء 3

72/1/7271 األربعاء 2   4اإلقتصاد الكلي  

72/1/7271 الخميس 2  مصطلحات إقتصادية  

02/1/7271 السبت 2  التخطيط والحسابات القومية  

01/1/7271 األحد 2  4األقتصاد القياس ي    

1/7/7271 األثنين 2  إقتصاديات التنمية  

7/7/7271 الثالثاء 9  دراسة جدوى المشروعات  

0/7/7271 األربعاء 12  اإلقتصاد التطبيقي  

4/7/7271 الخميس 11  تاريخ الفكر اإلقتصادي  

5/7/7271 السبت 14  التخطيط اإلستراتيجي  

6/7/7271 األحد 13  E.vews 

 تنبيهات هامة :

 تبدأ الجلسة الساعة التاسعة صباحا  

 اليسمح بالدخول لالمتحان اال بالبطاقة أو اذن الدخول

 ال يسمح بالدخول لالمتحان بعد مضى نصف ساعة من بداية الجلسة

 

 أ/ خالد حسن محمد احمد                                                          د/ الطيب عبدالله الجزولى  

 مسجل الفرع                                                                  منسق كلية االقتصاد

 أ. الصديق عباس فضل السيد

 رئيس المكتب االكاديمي


