
(برامج الباكلوريوس انتظام )جدول االختبار النهائي 

هـ1443الفصل الدراسي الثانى 

(ظ1:00-ص11:00)الفترة الثانية ( ص10:30–  ص8.30)الفترة األولى اليوم والتاريخاألسبوع

 2مدخل محاسبه ماليه مبادئ الرياضيات
 نظرية املحاسبةاالستثمار

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة

 إدارة منشأة التجزئة
 ادارة العمليات

 طرق البحثالرياضيات لإلدارة
 النقود والبنوكسلوك املستهلك

 االتصاالت التسويقيةادارة املشاريع
2تحليل وتصميم نظم املعلومات البنوك والتمويل اإلسالمي

 نظم املعلومات اإلداريةموضوعات خاصه في التسويق
 ادارة املوارد البشريةالتسويق املباشر

 مالية الشركاتادارة سلسلة اإلمداد
 ادارة املخاطر1تحليل وتصميم نظم املعلومات 

 نظم املعلومات املحاسبيةاإلحصاء لإلدارة
 إدارة البنوكالصحة واللياقة

 نظم تشغيل الحاسوب
 الذكاء في األعمال وتنقيب البيانات

 القانون التجاريمبادئ اإلدارة
 نظرية التنظيمنظام العمل والخدمة املدنية

 التأمينتحليل القوائم املالية
 التسويق الدولي

االسواق واملؤسسات املاليةالسلوك التنظيمي

موضوعات ادارية معاصرةمحاسبه ادارية متوسطه

إدارة اإلعالناملالية الدولية

اقبتها مهارات االتصالنظم أمن املعلومات ومر

تصميم الصفحات اإللكترونيةالتحليل املالي

ادارة التغيير والتطويرمبادئ االحصاء

إدارة عالقات العمالءاإلدارة الدولية

محاسبه ماليه متقدمة-التسويق السياحي

مهارات الكتابة اإلداريةاملحاسبة الدولية

الشبكات وامن املعلومات

أخالقيات العملمهارات التعلم

ادارة الجودة الشاملةمدخل املحاسبة اإلدارية

تطبيقات االنترنت في األعمالقنوات التسويق

2محاسبه ماليه متوسطة 

تقييم األصول

ادارة املحافظ

مبادئ االقتصاد الجزئينظم قواعد البيانات

محاسبة الزكاة والضرائبموضوعات خاصه في العلوم املالية

نظم املعلومات لدعم القرارمهارات اإلدارية

االدارة االستراتيجيةالبيع وإدارة املبيعات

1مراجعه 

مبادئ التسويقاإلدارة العامة

صنع القرار وحل املشكالتاستراتيجيات التسعير

التسويق االستراتيجي2مراجعه 

محاسبه ادارية متقدمةالعمليات البنكية

التمويل االستثماري والعقاريتطبيقات البرمجة للمستخدم النهائي

اللغة اإلنجليزية

التقارير املالية وتحليل القوائمادارة املنتج والعالمة التجارية

2لغات البرمجة 1مدخل املحاسبة املالية 

القيادة اإلداريةهياكل البيانات ومعالجة امللفات

مبادئ اإلدارة املاليةموضوعات محاسبية مختاره

إدارة التفاوض وحل النزاعات1محاسبه ماليه متوسطة 

تسويق الكترونيتكنولوجيا املعلومات في اإلدارة

محاسبة منشآت ماليةتسويق الخدمات

تسويق خدمات ماليهمبادئ االقتصاد الكلي

1لغات البرمجة املشتقات املالية

املحاسبة الحكومية

BLACK BORDاالختبارات العلمية والمقررات ذات الطبيعة الخاصة سيتم اعالن اوقاتها من خالل نظام :  ملحوظة

األول

الثانى

الثالث

2022 /6 /5االحد 

2022 /6 / 2الخميس 

2022/ 6 / 6االثنين 

2022 / 6 / 7الثالثاء 

2022 /6 / 8األربعاء 

2022 / 5 / 24الثالثاء 

2022 /5 /31الثالثاء 

2022 / 5 / 30االثنين 

2022 /6 /1األربعاء 

م2022 / 5 / 23االثنين 

2022 /5 / 29االحد 


