
 
النهائية جدول االختبارات    

    انتظام(  -برامج البكالوريوس  ) 
 

 (13:00-12:00الفترة الثالثة ) (12:00-11:00الفترة الثانية ) (11:00-10:00الفترة األولى ) اليوم والتاريخ االسبوع

سبوع األول 
األ

 

 األحد
 ه1441\9\3

 م2020\4\26

 ادارة املوارد البشرية اإلحصاء لإلدارة التسويق املباشر

 ادارة سلسلة اإلمداد ادارة املخاطر نظم املعلومات املحاسبية

 مالية الشركات 2لغات البرمجة  1تحليل نظم معلومات 

 االثنين
 ه1441\9\4

 م2020\4\27

 مبادئ اإلدارة نظرية التنظيم التسويق الدولي

 تحليل القوائم املالية هياكل البيانات ومعالجة امللفات التأمين

 الثالثاء
 ه1441\9\5

 م2020\4\28

 تصميم صفحات الكترونيه اسواق ومؤسسات ماليه الصحة واللياقة

 املشتقات املالية موضوعات ادارية معاصرة السلوك التنظيمي

 ادارية متوسطهمحاسبه  إدارة اإلعالن املالية الدولية 

 االربعاء
 ه1441\9\6

 م2020\4\29

 1مدخل محاسبه ماليه  مهارات الكتابة اإلدارية تطبيقات البرمجة للمستخدم النهائي 

 إدارة عالقات العمالء محاسبه ماليه متقدمة  اإلدارة الدولية

 والتطويرادارة التغيير  تطبيقات االنترنت في األعمال التسويق السياحي

 الخميس
 ه1441\9\7

 م2020\4\30

 ادارة املحافظ أخالقيات العمل مهارات التعلم

 2محاسبه ماليه متوسطه  ادارة الجودة الشاملة مدخل املحاسبة اإلدارية

 2تحليل وتصميم نظم املعلومات  قنوات التسويق تقييم األصول 

سبوع الثاني
األ

 

 األحد
 ه1441\9\10

 م2020\5\3

 موضوعات خاصه في العلوم املالية  املهارات اإلدارية اللغة اإلنجليزية

 1محاسبه ماليه متوسطه  محاسبة الزكاة والضرائب نظم قواعد البيانات

راقبتها  االدارة االستراتيجية  البيع وادارة املبيعات أمن املعلومات وم

 االثنين
 ه1441\9\11

 م2020\5\4

 2مدخل محاسبه ماليه  صنع القرار وحل املشكالت  اإلدارة العامة

 التمويل االستثماري والعقاري  الشبكات وامن املعلومات استراتيجيات التسعير

 2مراجعه  محاسبه ادارية متقدمة  العمليات البنكية 

 الثالثاء
 ه1441\9\12

 م2020\5\5

 التقارير املالية وتحليل القوائم القيادة اإلدارية طرق البحث 

 ادارة املنتج والعالمة التجارية موضوعات محاسبية مختاره نظم املعلومات لدعم القرار

 مبادئ االقتصاد الجزئي 1لغات البرمجة  1مراجعه 

 األربعاء
 ه1441\9\13

 م2020\5\6

 التحليل املالي اإلسالمالنظام االجتماعي في  نظام العمل والخدمة املدنية 

 موضوعات خاصه في التسويق محاسبة منشآت مالية  نظرية املحاسبة 

 تسويق الخدمات تسويق خدمات ماليه التخطيط املالي الشخص ي

 الخميس
 ه1441\9\14

 م2020\5\7

 مبادئ الرياضيات  الذكاء في األعمال وتنقيب البيانات النظام السياس ي في اإلسالم

 ادارة العمليات  العقيدة اإلسالمية املحاسبة الحكومية

ث
سبوع الثال

األ
 األحد 

 ه1441\9\17

 م2020\5\10

 نظم املعلومات اإلدارية  مبادئ االقتصاد الكلي  الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة

  إدارة منشأة التجزئة  االستثمار 

 االثنين
 ه1441\9\18

 م2020\5\11

 الرياضيات لإلدارة  مبادئ اإلدارة املالية النقود والبنوك

 نظم تشغيل الحاسوب ادارة املشاريع  سلوك املستهلك 

 الثالثاء
 ه1441\9\19

 م2020\5\12

 التسويق اإلستراتيجي النظام االقتصادي في اإلسالم مهارات االتصال

  املحاسبة الدولية إدارة البنوك

 األربعاء
 ه1441\9\20

 م2020\5\13

 القانون التجاري  مبادئ اإلحصاء ادارة التفاوض وحل النزاعات

 البنوك والتمويل اإلسالمي تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة االتصاالت التسويقية

  :  ظاتحمال 

 دقيقة فقط.  45 :االختبارحددة إلنهاء املدة الزمنية امل •

 خير( حددة دون تأامل  األوقات )يرجى من الطالب بدء االختبار في . من بداية الوقت فقط دقيقة  20 االختبار هي  رابطاتاحة فترة  •


