كلية إدارة األعمال  -جدول االختبارات النهائي للفصل األول – من العام الدراسي 4112ه 2222-42-7
الفترة الرابعة
4:00pm-6:00pm

الفترة الثالثة
1:00pm-3:00pm

الفترة الثانية
11:00am-1:00pm

4

3

2

(مال)523
إدارة االستثمار المتقدمة
التنبؤ في األعمال (ادر)232

(امب)534
اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
قانون البيئة (قان)5323
المدخل الى الثقافة االسالمية (سلم)333
7
ادارة األعمال الدولية (تسق)034

مهارات القراءة (نجم)3233
ENGL 1210/Reading
)Skills (Law
12
مقدمة في األعمال (عمل-)233
قانون
مقدمة في البرمجة(نما)233

التحكيم التجاري (قان)5333

8
القواعد (نجم)363

16

11
(قان )5203قانون اإلجراءات الجنائي

1

اسس النظام االقتصادي في االسالم
(سلم)330

(قان)0303
اخالقيات المهن القانونية

6
اسس النظام السياسي في االسالم
(سلم)335

5
المهارات اللغوية (عرب)333

13.12.2020
28.4.1442

األحد

14.12.2020
29.4.1442

االثنين

المسؤولية المدنية عن األخطاء
المهنية(قان)5313
10
المحاسبة المتوسطة -3-
(حسب)230

قانون األسرة (قان)2333

15
مبادئ المحاسبة اإلدارية (حسب)335

الفترة األولى
9:00am-11:00am

Date

Days

14
التجارة االلكترونية (نما)034

(امب)034
تخطيط وتطوير الموارد البشرية
علم نفس الدوافغ واألنفغاالت
(-)234طالبات
مهارات الكتابة (نجم )3223
قانون
20
اصول التربية (ترب )333طالبات

19
مبادئ المحاسبة المالية (حسب )330

18
إدارة األداء والتعويضات (امب)033

أخالقيات األعمال(امب)033

(قان )5233القانون الدولي للبحار

نظم مساندة القرارات (نما)033

24
علم اإلدارة(ادر)203
مصادر االلتزام (قان)2353

23
الكتابة في إدارة األعمال (نجم )360
تحليل وتصميم نظم المعلومات (نما)030

22
أساسيات االستثمار(مال)023
التصميم التنظيمي (امب)030

احكام االلتزام (قان )2363

القانون الجوي (قان)5393

27
مالية الشركات المتقدمة (مال)033

26
محاسبة التكاليف (حسب)202

أحكام التنفيذ (قان)5303

9
االسالم وبناء المجتمع (سلم )332
(قان
)0313
المواريث والوصايا والوقف
13
التحرير العربي(عرب)330

15.12.2020
30.4.1442

16.12.2020
01.05.1442

الثالثاء

األربعاء

امن المعلومات )(MIS 430
المحاسبة اإلدارية (حسب)503

علم األجرام والعقاب (قان)5363
طالبات

نظم المعلومات (نما )233قانون
17
مالية الشركات الدولية (مال)534

17.12.2020
02.05.1442

مهارات االتصال (علم )3533
قانون
الملكية الفكرية (قان)5343

الخمي
س

نظم المعلومات اإلدارية(نما)233

28
القانون التجاري (قان)2393

(قان)0323
قانون العمل والتأمينات االجتماعية

شبكات الحاسب (نما)523
(قان)5343
األوراق التجارية واإلفالس
32
المنظمات الدولية (قان)2303
أصول الفقه (قان)5303

31
مهارات التعلم والتفكير والبحث (نهج)353

30
أساسيات اإلدارة (ادر)033
(MIS 451) Information
System Project
Management

21
المحاسبة الحكومية والمنشآت غير ا
لهادفة للربح(حسب 020
اإلثبات في المواد المدنية والتجارية
(قان)0303
25
المحاسبة المتقدمة
(حسب)033
إدارة المعرفة والتنقيب عن البيانات
(نما)553
مبادئ التسويق (تسق )233

29
إدارة العمليات(ادر)023
القانون الدولي الخاص(قان)0333
المدخل للفقه االسالمي (قان)3353
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19.12.2020
04.05.1442

20.12.2020
05.05.1442

21.12.2020
06.05.1442

السبت

األحد

اإلثنين

كلية إدارة األعمال  -جدول االختبارات النهائي للفصل األول – من العام الدراسي 4112ه 2222-42-7
Fourth period
4:00pm-6:00pm
36
القانون الدولي العام (قان)2303

Third period
1:00pm-3:00pm
35
مفاهيم عامة في إدارة األعمال(امب)233
عالقات صناعية (امب)030

40
اإلحصاء في األعمال ( 2 -ادر( 330
قانون المرافعات المدنية والتجارية(قان
)2313
44

39

48
العقود التجارية وعمليات البنوك(قان
)0323
البيئة القانونية لألعمال (ادر)234

اإلحصاء في األعمال( 3-ادر)333
(حسب )540المراجعة
43

التدريب والتطوير (امب)533
47
إدارة الموارد البشرية (امب)220
اساسيات االستثمار العقاري (مال)053

52
األسواق والمؤسسات المالية (مال)020
مبادئ التسويق (تسق )233قانون

51
مبادئ االقتصاد الجزئي(قصد)333
مبادئ االقتصاد الكلي (قصد)332

56
اإلدارة االستراتيجية (ادر)593

55
مهارات االتصال (علم)353
المدخل للعلوم القانونية(قان)3333

60
اساسيات ادارة الخطر والتأمين (مال)203
إدارة الموارد البشرية الدولية (امب)031
قانون العقوبات العام (قان)2323
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القانون الدستوري(قان)3303

ادارة المحفظة (مال)520

الكتابة (نجم)360
(قان )5333قانون الملكية واألموال

Second period
11:00am-1:00pm
34
تقييم الشركات (مال)533
القانون البحري (قان)5353
نظم إدارة قواعد البيانات (نم)033
38

59
مبادئ مالية الشركات (مال)233
(قان)5323
مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية

First period
9:00am-11:00am
33
الرياضيات ( 2-ريض) 350
الرياضيات( 3-ريض)352
(قان )0333العقود المدنية
37

احكام التامين (قان)0393

42
(امب)032
السلوك الجماعي في المنظمات
الشركات التجارية (قان )0353
46
القانون اإلداري ( 2قان)2343
(حسب)002
المحاسبة الزكوية والضريبية
50
قراءات في ادارة األعمال (نجم )366
(قان)5303
أصول البحث والصياغة القانونية
54
القراءة (نجم)362
القانون المالي (قان)0303
58
غلم نفس النمو 3333( 3-نفس) طالبات

التدريب القانوني (قان)5313

Date

Days

22.12.2020
07.05.1442

الثالثاء
األربعاء

23.12.2020
08.05.1442

41
القانون اإلداري ( 3قان)2333
المحاسبة المتوسطة ـ2ـ(حسب
)231
45
تاريخ النظم القانونية (قان)3323

الخميس
24.12.2020
09.05.1442

26.12.2020
11.05.1442

السبت

المنازعات االدارية (قان)5363
49
القيادة والتغيير (ادر)031
حقوق االنسان (قان)0363

27.12.2020
12.05.1442

األحد

53
السلوك التنظيمي (امب)223

28.12.2020
13.05.1442

اإلثنين

أحكام الضمان العيني والشخصي(قان
)5223
57
قانون العقوبات الخاص (قان)0343
مقدمة في األعمال ( ادر)233

29.12.2020
14.05.1442

الثالثاء

