
 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم العالً

 جامعة المجمعة                                                                                                                                                                                                                             

  بالغاطاإلنسانٌة العلوم والدراسات كلٌة

1 

 

 

 هـ1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 لاألو: نظم المعلومات اإلدارٌة   المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 سلم 101

 

اإلسالمٌة  الثقافة إلى المدخل
 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 6االحد  

 (1)الرٌاضٌات   رٌض142
 

 االثنين
 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 7

10  هـ1436 – 3– 13 االحد القواعد  نجم161 .45 – 12 .45 

10  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء القراءة نجم162 .45 – 12 .45 

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3 – 17 الخميس الكتابة نجم163

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 21 االثنينمهارات الحاسب  تقن 140



 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم العالً

 جامعة المجمعة                                                                                                                                                                                                                             

  بالغاطاإلنسانٌة العلوم والدراسات كلٌة

2 

 

هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 الثانً: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

10  هـ1436 – 3– 6 االحد (2)الرٌاضٌات  رٌض 142 .45 – 12 .45 

 3.00 – 1.00 هـ 1436 – 3– 8 الثالثاء االستماع والمحادثة نجم165

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 13 االحد مهارات االتصال علم140

10  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء مهارات التعلم والتفكٌر والبحث نهج140 .45 – 12 .45 

10  هـ1436 – 3– 21 االثنين الكتابات فً إدارة االعمال نجم167 .45 – 12 .45 

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 22 الثالثاء قراءات فً إدارة االعمال نجم166



 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم العالً
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هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 الثالث: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 الفٌزٌاء العامة فٌز  104

 (قسم نظم المعلومات اإلدارٌة)
 12.45 – 10.45  هـ1436 – 3– 6 االحد

 سلم  102

 

 اإلسالم وبناء المجتمع

 
 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 8 الثالثاء

10  هـ1436 – 3– 13 االحد مبادئ االقتصاد الجزئً قصد101 .45 – 12 .45 

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء مبادئ المحاسبة المالٌة حسب103

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 17 الخميس (1)اإلحصاء فً األعمال عمل110

10  هـ1436 – 3– 20 االحد مقدمة فً األعمال عمل201 .45 – 12 .45 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 الرابع: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 عرب 101

 

 المهارات اللغوٌة

 
 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 7االثنين 

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 10 الخميس البٌئة القانونٌة لألعمال عمل215

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 14 االثنين مبادئ االقتصاد الكلً قصد102

10  هـ1436 – 3– 16 األربعاء مبادئ المحاسبة اإلدارٌة حسب104 .45 – 12 .45 

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 20 االحد (2)اإلحصاء فً األعمال عمل113

10  هـ1436 – 3– 22 الثالثاء السلوك التنظٌمً عمل221 .45 – 12 .45 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 الخامس: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 10.30 – 8.30 هـ 1436 – 3– 8 الثالثاء مبادئ التسوٌق تسق201

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 13 االحد نظم المعلومات اإلدارٌة نما201

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء التنبؤ فً األعمال عمل211

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 17 الخميس مبادئ مالٌة شركات مال211

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 21 االثنين مقدمة فً البرمجة نما211

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 22 الثالثاء إدارة الموارد البشرٌة عمل223
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 هـ1435/1436للفصل الدراسً األول للعام  (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 السادس: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 3.00 – 1.00 هـ 1436 – 3– 8 الثالثاء أساسٌات إدارة الخطر والتأمٌن مال231

 سلم 103
 

 النظام االقتصادي فً اإلسالم
 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3 – 10 الخميس 

10  هـ1436 – 3– 13 االحد علم االدارة نما231 .45 – 12 .45 

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء اخالقٌات االعمال عمل311

10  هـ1436 – 3 – 17 الخميس تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات نما313 .45 – 12 .45 

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 20 االحد شبكات الحاسب نما421
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هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 السابع: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

  عرب103
 

 التحرٌر العربً
 

10  هـ1436 – 3– 7االثنين  .45 – 12 .45 

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 9 االربعاء التعامالت اإللكترونٌة نما315

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3 – 13 االحد نظم إدارة قواعد البٌانات نما301

 نما311
نظم مساندة القرارات والنظم 

 الخبٌرة
10  هـ1436 – 3– 15 الثالثاء .45 – 12 .45 

10  هـ1436 – 3 – 17 الخميس إدارة العملٌات نما320 .45 – 12 .45 

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 20األحد  إدارة التسوٌق دار241

 10.30 – 8.30  هـ1436 – 3– 22 الثالثاء إدارة األعمال الدولٌة تسق305
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هـ 1435/1436للفصل الدراسً األول للعام (النهائً )جداول االختبارات النهائٌة 

 

 الثامن: نظم المعلومات اإلدارٌة     المستوى:            القسم

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التارٌخ الٌوم

 سلم 104
 اسس النظام السٌاسً فً االسالم

 
10  هـ1436 – 3– 8 الثالثاء .45 – 12 .45 

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3 – 13 االحد مبادئ إدارة االعمال دار101

 عمل490
اإلدارة اإلستراتٌجٌة باستخدام 

 المحاكاة على الحاسوب
 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3 – 17 الخميس

 3.00 – 1.00  هـ1436 – 3– 20األحد  إدارة المشارٌع فً نظم المعلومات نما451


