
 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 النهائيةجدول االختبارات 

 

 هـ1438 - 1437 الثانيالفصل الدراس ي 

 

 ( ظ12.30—ص10.30الفترة الثانية ) (ص10.00 - ص8.00الفترة األولى ) اليوم والتاريخ

 األحد

 ه11-8-1438

 م7-5-2017

 نظم المعلومات اإلدارية إدارة المشاريع 

 البيع وادارة المبيعات  إدارة منشأة التجزئة

 مبادئ االحصاء  المالية الدولية 

 اإلدارة العامة ( 2مدخل المحاسبة المالية )

 االثنين

 ه12-8-1438

 م8-5-2017

 التسويق الدولي  الذكاء االصطناعي والنظم الخبيره 

 المحاسبة المالية المتقدمة  االسواق والمؤسسات المالية 

 النظام السياسي في اإلسالم  مبادئ االداره 

  إدارة اإلعالن 

 الثالثاء

 ه13-8-1438

 م9-5-2017

 السلوك التنظيمي  هياكل البيانات ومعالجة الملفات 

 التحليل المالي  تحليل القوائم المالية

 (2المحاسبة المالية المتوسطة ) وحل المشكالتصنع القرار 

 مهارات االتصال إدارة عالقات العمالء 

  مبادئ االقتصاد الكلي 

 االربعاء

 ه14-8-1438

 م10-5-2017

 النقود والبنوك  التسويق االستراتيجي 

 اإلدارة الدولية محاسبة الزكاة والضرائب 

 نظم قواعد البيانات  الشبكات وأمن الحاسوب 

 الرياضيات لإلدارة  التأمين 

 استراتيجيات التسعير  مبادئ االدارة المالية

 الخميس

 ه15-8-1438

 م11-5-2017

 نظم معلومات دعم القرار  اإلدارة االستراتيجية

 إدارة المخاطر  النظام االجتماعي في االسالم 

 موضوعات إدارية معاصرة  مهارات التعلم 

 قنوات التسويق  
 

 االحد

 ه18-8-1438

 م14-5-2017

 اتإدارة سلسلة االمداد مالية شركات 

 البنوك والتمويل االسالمي  القياده االداريه 

 ( 2تحليل وتصميم نظم المعلومات ) نظم أمن المعلومات ومراقبتها 

 ( 1المراجعة ) موضوعات خاصه في التسويق 

 رياضياتمبادئ ال االحصاء لالداره 

 االثنين

 ه19-8-1438

 م15-5-2017

 المحاسبة الدولية  مشتقات مالية

 سلوك المستهلك  نظم معلومات محاسبية

 ادارة البنوك ادارة الموارد البشرية 

 ( 1تحليل وتصميم نظم المعلومات ) مهارات اداريه 

 مبادئ التسويق  

 الثالثاء

 ه20-8-1438

 مدخل محاسبه اداريه موضوعات خاصه في العلوم الماليه 

 الصحة واللياقه نظرية التنظيم

 تطبيقات االنترنت في االعمال النظام االقتصادي في االسالم

 االربعاء

 ه21-8-1438

 م17-5-2017

 محاسبة منشآت ماليه  التقارير المالية وتحليل القوائم

 تقييم أصول نظرية المحاسبه

 ادارة المنتج والعالمه التجاريه كترونيلتسويق االال

 اإلسالميةالعقيده  تجاريالقانون ال

 ريادة االعمال 

 الخميس

 ه22-8-1438

 م18-5-2017

 تسويق الخدمات المالية (1لغات البرمجة )

 تطبيقات البرمجة للمستخدم النهائي تخطيط مالي شخصي

 ادارة العمليات ادارة التفاوض وحل النزاعات

 تسويق الخدمات المحاسبة الحكومية

 موضوعات محاسبيه مختاره  اخالقيات العمل
 

 االحد

 ه25-8-1438

 م21-5-2017

 نظم تشغيل التسويق السياحي

 تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة البيانات الذكاء في االعمال وتنقيب

 محاسبه اداريه متوسطه إدارة الجودة الشاملة 

 االستثمار التمويل االستثماري والعقاري

 تسويق المباشر طرق البحث

 (1مدخل المحاسبة المالية ) محاسبه اداريه متقدمه

 االثنين

 ه26-8-1438

 االنجليزيةاللغة  تصميم صفحات الكترونيه

 االتصاالت التسويقية العمليات البنكية

 (1محاسبه ماليه متوسطة ) ادارة التغيير والتطوير

 الثالثاء

 ه27-8-1438

 م23-5-2017

 مهارات الكتابة االدارية (2لغات البرمجة )

 استخدامات الحاسب في المحاسبه )عملي( ( 2المراجعة )

  العمل والخدمه المدنيهنظام 

  إدارة محافظ

  مبادئ االقتصاد الجزئي

 االربعاء

 ه28-8-1438
 مهارات الحاسب اآللي )عملي( مهارات الحاسب اآللي )عملي(

 الخميس

 ه29-8-1438
  نظم اإلدارة المكتبية )عملي(

 املقرر  أستاذبالتنسيق مع  29/8/1438-28 يتم مناقشة تقارير مشاريع التخرج يومي األربعاء والخميس


