
 

               

                                                                                                    

 (2:30 - 1:15الفترة الرابعة ) (12:45 - 11:30الفترة الثالثة ) (11:00 – 9:45الثانية )الفترة  (9:15 – 8:00ولى )الفترة ال  والتاريخ اليوم

 األحد
 هـ13-7-1441
 م8-3-2020

 مبادئ الرياضيات (2مدخل محاسبه ماليه ) (2لغات البرمجة ) مبادئ االدارة املالية

 (1لغات البرمجة ) االصطناعي والنظم الخبيرةالذكاء  (2)متوسطة محاسبه مالية  هياكل البيانات ومعالجة امللفات

 مدخل محاسبه ادارية محاسبه مالية متقدمة تكنولوجيا املعلومات في االدارة تحليل القوائم املالية

 التمويل واالستثمار العقاري  قنوات التسويق ادارة املحافظ موضوعات ادارية معاصرة

  موضوعات خاصه في العلوم املالية مبادئ االحصاء التسويق االستراتيجي

 اإلثنين
 هـ14-7-1441
 م9-3-2020

 (1مراجعة ) اخالقيات العمل السلوك التنظيمي اإلداريةمهارات الكتابة 

 تسويق الخدمات تطبيقات برمجة للمستخدم النهائي (2مراجعه ) ادارة املشاريع

 الخدمات املاليةتسويق  مالية شركات االدارة الدولية املحاسبة الدولية

 (1)املعلومات تحليل وتصميم نظم  نظرية التنظيم ادارة البنوك التسويق السياحي

    ادارة املخاطر

 مهارات الحاسب ستخدامات الحاسب في املحاسبةا بحوث التسويق الصحة واللياقة - نظم اإلدارة املكتبية الثالثاء

 األربعاء
 هـ16-7-1441
 م11-3-2020

 مهارات االتصال االحصاء لإلدارة (1مدخل محاسبه ماليه ) طرق البحث

 نظم املعلومات االدارية املحاسبة الحكومية (2تحليل وتصميم نظم املعلومات ) نظم املعلومات ملساندة القرار

 املبيعاتالبيع وادارة  ادارة العمليات نظرية املحاسبة ادارة املوارد البشرية

  التسويق الدولي نظام العمل والخدمة املدنية االستثمار

  مالية دولية ادارة االعالن 

 الخميس
 هـ17-7-1441
 م12-3-2020

 اللغة االنجليزية مبادئ االقتصاد الكلي مبادئ االقتصاد الجزئي اإلسالمسياس ي في النظام ال

 (1محاسبة ماليه متوسطة ) استراتيجيات التسعير التسويق االلكتروني امن املعلومات ومراقبتها

 ادارة التفاوض وحل النزاعات التخطيط املالي الشخص ي التقارير املالية االدارة العامة

 التسويق املباشر   ادارة منشأة التجزئة

 نظم قواعد البيانات   التحليل املالي

 األحد
 هـ20-7-1441
 م15-3-2020

 النقود والبنوك النظام االجتماعي في االسالم الرياضيات لإلدارة القانون التجاري 

 ريادة االعمال الشبكات وامن الحاسوب االدارة االستراتيجية الذكاء في االعمال وتنقيب البيانات

 ادارة املنتج محاسبة الزكاة والضرائب محاسبة ادارية متوسطة محاسبة منشآت مالية

 العقيدة االسالميه القيادة االدارية  ادارة الجودة الشاملة

  التأمين  مشتقات مالية

  االتصاالت التسويقية  موضوعات خاصة في التسويق

 اإلثنين
 هـ21-7-1441
 م16-3-2020

 مهارات التعلم االسالم االقتصادي فيالنظام  مبادئ االدارة إداريةمهارات 

 تصميم الصفحات االلكترونية املعلومات املحاسبيةنظم  نظم التشغيل تطبيقات االنترنت في االعمال

 االسواق واملؤسسات املالية ادارة التغيير سلوك املستهلك محاسبه ادارية متقدمة

 ادارة سلسلة االمداد ادارة عالقات العمالء البنوك والتمويل االسالمي صنع القرار وحل املشكالت

  العمليات البنكية موضوعات محاسبية مختارة الصول تقييم 

 صباحا. 9:30 الساعةم 2020-3-17ه املوافق 1441-7-22 بتاريخ الثالثاءاختبار مقرر مهارات اللغة العربية يكون 


