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 نهائي–جدول االختبارات النهائية إلقسام االدارة

   هــ1444للعام الدراسي الثاني للفصل 

 الرابعة الفترة  
 م 5:30م الى  3:30من 

 الفترة الثالثة 
 م 3:00م الى  1:00من 

 الفترة الثانية 
 م 12:30ص الى 10:30من

 الفترة األولى 
 ص 10:00ص الى   8:00من

 اليوم  التاريخ 

44 43 42 41 

28-07 -1444 
19-02 -2023 

 األحد 

اخالقيات األعمال    
 ( 311)امب 

قراءات في ادارة  
 ( 166األعمال)نجم

اسس النظام االقتصادي في  
 ( 103االسالم)سلم 

المدخل الى الثقافة  
 ( 101االسالمية)سلم 

التعامالت اإللكترونية  
 ( 315)نما 

القيادة والتغيير  
 11(308)ادر

(  1400االتصال)علم مهارات  

 2( 140)علم 

 
مبادئ مالية الشركات    

 7(211)مال
  

4 3 2 1 

29-07 -1444 

20-02 -2023 
 اإلثنين 

المحاسبة الزكوية  
 ( 332والضريبية)حسب 

األسالم وبناء المجتمع  
 ( 102)سلم 

 ( 101المهارات اللغوية)عرب ( 103التحرير العربي)عرب

التدريب والتطوير  
 ( 401)امب 

مهارات  
 (قانون 1220الكتابة)نجم

 
 ( 320إدارة العمليات )ادر 

نظم مساندة القرارات )  
 ( 311نما  

مقدمة في االعمال )عمل  
 قانون ( 201

األدارة اإللكترونية للموارد   
 ( 405البشرية )امب  

 
اساسيات إدارة الخطر  

 ( 231والتامين )مال 
 

 

9 8 7 6 

01-08 -1444 

21-02 -2023  
 الثالثاء 

مبادئ المحاسبة  
 ( 103المالية)حسب

مهارات  
 قانون (1210القراءة)نجم

مهارات التعلم والتفكير  
 ( 140)نهجوالبحث

 ( 106السيرة النبوية)سلم 

مالية الشركات  
 ( 301المتقدمة)مال 

 ( 231علم األدارة )ادر
المتقدم   ر إدارة االستثما

 ( 421)مال
مبادئ المحاسبة  

 ( 104اإلدارية)حسب

السلوك الجماعي في  
 ( 302المنظمات )امب 

- الرياضيات
 ( 142)ريض 1

مقدمة في البرمجة )نما  
211 ) 

إدارة المعرفة والتنقيب عن  
 ( 441البيانات )نما 

   
- 1  -االحصاء في االعمال  

 ( 110ادر)

14 13 12 11 

05-08 -1444 
25-02 -2023 

 السبت 

مفاهيم عامة في إدارة  
 ( 201األعمال )امب

- 2- الرياضيات
 ( 143ريض)

المحاسبة الحكومية  
والمنشآت الغير هادفه  

 ( 327للربح)حسب 
 ( 163الكتابة)نجم

السلوك التنظيمي  
 ( 221)امب

االسواق والمؤسسات  
 ( 323المالية)مال 

 ( 430امن المعلومات )نما  
- 2-المتوسطةالمحاسبة 

 ( 218حسب )

إدارة المحفظة  
 ( 423)مال

مبادئ االقتصاد الكلي  
 ( 102)قصد 

تحليل وتصميم نظم  
 ( 313المعلومات )نما 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

  

   2 

 

 

 
 

19 18 17 16 

06-08 -1444 
26-02 -2023 

 األحد 
 ( 161القواعد )نجم

نظم المعلومات  
 (ادارة 201اإلدارية)نما

مبادئ االقتصاد الجزئي)  
 ( 101قصد

 ( 201مبادئ التسويق )تسق

  ة أالدارة اإلستراتيجي
 ( 491)ادر

نظم إدارة قواعد  
 ( 301البيانات )نما 

عالقات صناعية )امب  
307 ) 

الكتابة في إدارة  

 ( 167األعمال)نجم 

24 23 22 21 

07-08 -1444 
27-02 -2023 

 االثنين 

 
محاسبة  

 ( 232التكاليف)حسب
 ( 431المحاسبة األدارية )حسب  ( 162القراءة )نجم 

 
اساسيات  

 ( 321االستثمار)مال 
إدارة األعمال الدولية  

 ( 305)تسق
- 2  -االحصاء في االعمال  

 ( 113ادر)

  
إدارة الموارد البشرية )امب  

223 ) 
 ( 421شبكات الحاسب )نما 

29 28 27 26 

08-08 -1444 
28-02 -2023 

 الثالثاء 

 
التنبؤ في األعمال  

 7(212)ادر
مالية الشركات الدولية)مال  

415 )10 
مقدمة في األعمال  

 4(201)ادر
 

 
إدارة الموارد البشرية  

 10( 308الدولية )امب 
إدارة األداء والتعويضات  

 12( 310)امب 

  
المحاسبة المتقدمة  

 9( 301)حسب 
التصميم التنظيمي  

 8( 303)امب 

34 33 32 31 

09-08 -1444 
01-03 -2023 

 األربعاء 

 
تخطيط وتطوير الموارد  

 11(305البشرية )
اساسيات االستثمار العقاري  

 ( 341)مال 
 8( 300اساسيات األدارة )ادر

 ( 457المراجعة )حسب    
إدارة المشاريع في نظم  

 ( 451المعلومات )نما 

  
- 1-المحاسبة المتوسطة

 ( 217حسب )
 

39 38 37 36 

10-08 -1444 
02-03 -2023 

 الخميس 
   

البيئة القانونية لألعمال  

 ( 215)ادر

    

    

    


