
تعقد جميع اختبارات التعارض لالختبارات النهائية في المراكز التالية فقط:
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االختـــبـاراتالوقت (PM)التاريخاليوم

رياضيات لإلدارة
(مستوى ثاني)

مبادئ االدارة المالية
(مستوى رابع)

مبادئ االدارة
(مستوى ثاني)

مهارات كتابة ادارية
(مستوى رابع)

العقيدة االسالمية 
(مستوى ثاني)

مبادئ االقتصاد الجزئي
(مستوى ثاني)

مدخل محاسبة ادارية 
(مستوى خامس)

القانون التجاري
(مستوى رابع)

السلوك التنظيمي
(مستوى خامس)

مدخل محاسبة ماليه 1
(مستوى ثاني)

مبادئ تسويق
(مستوى ثاني)

النظام السياسي في
 االسالم (مستوى رابع)

صنع القرارات و حل المشكالت
(مستوى ثامن)

التسويق اإللكتروني
(مستوى ثامن)

إدارة الجودة الشاملة 
(مستوى ثامن)

سلوك المستهلك
(مستوى سادس)

6 - 4

االحد

6 - 4

6 - 4

6 - 4

6 - 4 االثنين

جدول االختبارات النهائية – تخصص إدارة أعمال – الفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي 1439/ 1440 هـ  

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع/ وحدة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

إدارة سلسلة االمداد
(مستوى خامس)

نظام العمل والخدمة المدنية 
(مستوى سادس)

اإلدارة االستراتيجية
(مستوى خامس)

تكنولوجيا المعلومات في االدارة
(مستوى سادس)

إدارة التفاوض وحل النزاعات 
(مستوى خامس)

طرق بحث
(مستوى رابع)

ادارة الموارد البشرية
(مستوى ثامن)

االدارة الدولية
(مستوى سادس)

موضوعات ادارية معاصرة
(مستوى ثامن)

مهارات ادارية
(مستوى رابع)

نظم المعلومات االدارية
(مستوى خامس)

ريادة االعمال
(مستوى سادس)

االدارة العامة
(مستوى سادس)

ادارة المشاريع
(مستوى ثامن)

على جميع الطالب تفعيل استخدام البريد االلكتروني الجامعي لألهمية، علمًا أن الطالب يتحمل المسئولية الكاملة في حال 
عدم االطالع على الرسائل واإلعالنات المرسلة من الجامعة.

تنويه:

- المقر الرئيسي للجامعة بالراكة لطالب

- مجمع كليات البنات (الريان) للطالبات

-كلية التربية بالجبيل للطالب و الطالبات

- كلية العلوم واآلداب بالنعيرية للطالب و الطالبات

- جامعة حفر الباطن (مبنى السنة التحضيرية) للطالب

-جامعة حفر الباطن (كلية التربية األدبية) لطالبات 

- كلية العلوم واآلداب بالخفجي للطالب والطالبات

نظام الدعم والمساندة
https://elweb.iau.edu.sa/helpdesk

الهاتف الموحد
 013-333-1313

تويتر
IAU_Distance @

بوابة التعلم عن بعد
https://elearning.iau.edu.sa @

قناة تليجرام
https://t.me/DLearningIAU

1440/8/9هـ
2019/4/14 م

1440/8/10هـ
2019/4/15 م

1440/8/11هـ
2019/4/16 م

1440/8/12هـ
2019/4/17 م

1440/8/13هـ
2019/4/18 م

1440/8/16هـ
2019/4/21 م

1440/8/17هـ
2019/4/22 م

1440/8/18هـ
2019/4/23 م

1440/8/19هـ
2019/4/24 م

1440/8/24هـ
2019/4/29 م

1440/8/20هـ
2019/4/25 م

1440/8/23هـ
2019/4/28 م


