
 
النهائية جدول االختبارات    

   انتظام(  -برامج البكالوريوس  ) 
 

 

 

 *هذا اإلصدار من الجدول يمكن اجراء تغييرات عليه بناء على اإلجراءات االحترازية وتوجيهات الوزارة 
 

 

 
 

 

 ( 13:00-11:00الثانية )الفترة  (10,30 – 8.30الفترة األولى ) والتاريخ   اليوم األسبوع 

سبوع األول 
األ

 

 ه 1442\5\1

 م2020\12\16

 مبادئ االقتصاد الكلي   مبادئ الرياضيات  

 إدارة منشأة التجزئة  نظم المعلومات اإلدارية  

 ادارة العمليات  الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 

 االستثمار  

 ه 1442\5\2

 م2020\12\17

 مبادئ اإلدارة المالية  الرياضيات لإلدارة 

 النقود والبنوك  سلوك المستهلك 

 االتصاالت التسويقية ادارة المشاريع 

 2تحليل وتصميم نظم المعلومات  البنوك والتمويل االسالمي 

سبوع الثاني
األ

 ه 1442\5\5

 م2020\12\20

 اإلحصاء لإلدارة نظم المعلومات المحاسبية 

 ادارة الموارد البشرية ادارة سلسلة اإلمداد 

 مالية الشركات  إدارة البنوك 

 ادارة المخاطر 1تحليل نظم معلومات  

 هياكل البيانات ومعالجة الملفات  

 ه 1442\5\6

 م2020\12\21

 القانون التجاري  مبادئ اإلدارة

 نظرية التنظيم  المعلومات في اإلدارةتكنولوجيا 

 التأمين  تحليل القوائم المالية 

  التسويق الدولي

 ه 1442\5\7

 م2020\12\22

 اسواق ومؤسسات ماليه مهارات االتصال 

 موضوعات ادارية معاصرة السلوك التنظيمي 

 إدارة اإلعالن  محاسبه ادارية متوسطه

 تصميم صفحات الكترونيه  الدولية المالية 

  المشتقات المالية 

 ه 1442\5\8

 م 2020\12\23

 مهارات الكتابة اإلدارية  1مدخل محاسبه ماليه 

 ادارة التغيير والتطوير اإلدارة الدولية

 إدارة عالقات العمالء  التسويق السياحي

 متقدمةمحاسبه ماليه  المحاسبة الدولية

 تطبيقات االنترنت في األعمال  تطبيقات البرمجة للمستخدم النهائي

 ه 1442\5\9

 م2020\12\24

 أخالقيات العمل الصحة واللياقة 

 ادارة الجودة الشاملة مدخل المحاسبة اإلدارية

 قنوات التسويق تقييم األصول 

 2متوسطه محاسبه ماليه  نظم تشغيل الحاسوب 

 ادارة المحافظ 

ث 
سبوع الثال

األ

 ه 1442\5\12

 م2020\12\27

 مبادئ االقتصاد الجزئي اللغة اإلنجليزية 

 محاسبة الزكاة والضرائب نظم قواعد البيانات

 االدارة االستراتيجية البيع وادارة المبيعات

 المهارات اإلدارية  1محاسبه ماليه متوسطه 

 أمن المعلومات ومراقبتها موضوعات خاصه في العلوم المالية  

 ه 1442\5\13

 م2020\12\28

 2مدخل محاسبه ماليه  اإلدارة العامة 

 صنع القرار وحل المشكالت  استراتيجيات التسعير

 التسويق اإلستراتيجي  2مراجعه 

 محاسبه ادارية متقدمة العمليات البنكية 

 التمويل االستثماري والعقاري  الشبكات وامن المعلومات 

 ه 1442\5\14

 م2020\12\29

 مهارات التعلم  طرق البحث

 موضوعات محاسبية مختاره  ادارة التفاوض وحل النزاعات

 التقارير المالية وتحليل القوائم  ادارة المنتج والعالمة التجارية

 2البرمجة لغات  مبادئ االحصاء 

 القيادة اإلدارية الذكاء في األعمال وتنقيب البيانات 

  1مراجعه 

 ه 1442\5\15

 م 2020\12\30

 مبادئ التسويق نظام العمل والخدمة المدنية  

 موضوعات خاصه في التسويق  تسويق الخدمات 

 محاسبة منشآت مالية نظرية المحاسبة  

 تسويق خدمات ماليه المالي الشخصي التخطيط 

 1لغات البرمجة  التحليل المالي 

 ه 1442\5\16

 م 2020\12\31

 التسويق االلكتروني  النظام السياسي في اإلسالم 

  التسويق المباشر 

  المحاسبة الحكومية

  نظم المعلومات لدعم القرار 
 

افق 1442\4\27 األحدمن تتم اختبارات ومناقشات املقررات التالية )العملي( بداية : ملحوظة افق 1442\4\ 29وحتى الثالثاء  م2020\12\13ه املو  م 2020\12\15ه املو

 .ريادة األعمال -بحوث التسويق –استخدامات الحاسب في املحاسبة–نظم اإلدارة املكتبية –مشروع التخرج -مهارات الحاسب 

 مع أساتذة املقررات. اختبارات مقررات العقيدة واالسرة في اإلسالم واألخالق والقيم اإلسالمية تحدد قبل االختبارات : 2ملحوظه


