
 

 هـ 1438 – 1437من العام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي   -حوطة سدير كلية العلوم والدراسات االنسانبة بلجنة الجداول واالختبارات ب

 بسم هللا الرحمن الرحيم                 

       

  )طالب(جدول االختبارات النهائية / قسم إدارة األعمال                                      

 هـ  1438 – 1437الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي                              

 12:30 – 10:30الجلسة الثانية:  10:00 – 8:00الجلسة االولى:  التاريخ اليوم

دار: نظم المعلومات اإلدارية 263 14-8-1438 االربعاء دار: إدارة التسويق 241   

نجم :  اللغة االنجليزية   101 15-8-1438 الخميس    
 حسب : محاسبة التكاليف 231
 دار: إدارة البنوك 426

 18-8-1438 االحد
كمي: استخدام الحاسب في العلوم اإلدارية  151  
قصد: اقتصاديات النقود والبنوك  211  

دار : ريادة األعمال  203   

: مبادئ إدارة األعمال   MGT111 
دار : مبادئ إدارة األعمال  101  

دار اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  417   
دار اتصال تجاري  284  

 19-8-1438 االثنين

  : MET111   
 مهارات التعليم والتفكير والبحث 

: مقدمة في الرياضيات   MAT110 
عرب : مهارات لغوية  101  

دار: قراءات في إدارة األعمال باللغة االنجليزية  111  
دار : إدارة األداء والتعويضات   460  
دار : قرارات التمويل   324  

 

دار: منهج البحث في إدارة األعمال  394  20-8-1438 الثالثاء  
مهارات الحاسب    INF110     

: إدارة الموارد البشرية باللغة االنجليزية دار 436  

 21-8-1438 االربعاء
: : تخطيط وتوظيف الموارد البشرية241دار   

دار: إدارة محفظة األوراق المالية  423   

: أسس النظام السياسي   SALM 104 
  MGT121 1قرءات إنجليزية في إدارة األعمال  

دار: إدارة الخدمة المدنية السعودية   416  

 22-8-1438 الخميس

البشرية الدولية: إدارة الموارد دار 301  
  1: اإلدارة اإلستراتيجية  دار497
قصد : مبادئ اإلقتصاد الكلي 102  

نظم : مبادئ القانون   101   101 LAW 

دار: اإلدارة المالية 221  
  

 25-8-1438 االحد

   1حسب : مبادئ المحاسبة  101
قصد: إقتصاديات الموارد   265  
دار :إدارة الموارد البشرية   216  
دار: القيادة واالبتكار   437  
دار: األسواق المالية 424  

كمي: الرياضة المالية  211  
قصد  مبادئ االقتصاد الجزئي 101  

110 ECO 

 26-8-1438 االثنين

  2كمي ،: مبادئ األساليب الكمية  102
دار: إدارة العمليات  271   

  2دار: اإلدارة االسترراتيجية  499
دار: حلقة دراسية في اإلدارة  415  

  2حسب: مبادئ المحاسبة  102
: اإلدارة المالية دار 221  

 

 27-8-1438 الثالثاء

قصد: تحليل اقتصاد جزئي  201  
دار: أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية 217 

: إدارة األعمال الدولية دار 251  
دار: نظم مساندة القرارات 264  

 دار السلوك التنظيمي  214
 دار: قرارات االستثمار  323
 دار: التطوير التنظيمي وإعادة التنظيم  425

 28-8-1438 االربعاء
دار: البيئة القانونية لألعمال  210  

دار: المهارات اإلدارية  330   
دار: اإلدارة المالية الدولية 355   

: طرق كمية  كمي 121  
 

 

 وكيل الشؤون التعليمية                                                                مع رجائي لكم بالتوفيق ,,,           
 كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير                                                                                      

 

 المملكة العربيـــة السعوديـــة
 العالـــــــيوزارة التعليـــــــم 
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