جامعة الباحة

كلية إدارة األعمال

برانمج االنتساب املطور يف إدارة األعمال (طالب)
جداول االختبارات النهائية للفصل الدراسي االول  -العام الجامعي 4189-4183هـ
اليوم والتاريخ

السبت
4189/1/1هـ
االحد
4189/1/0هـ
االثنين
4189/1/4هـ
الثالثاء
4189/1/3هـ

االربعاء
4189/ 1/9هـ
الخميس
4189/1/49هـ

الجلسة االولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

49011-9099

44011 –44099

41011-48099

44011 -40099

49011 -43099

مبادئ محاسبة 4
مبادئ محاسبة 4
إدارة العمليات واإلنتاج

بحوث العمليات

الحزم االلكترونية

إدارة المواد

مبادئ االحصاء
مبأدى اإلدارة الصحية
المحاسبة اإلدارية
إدارة الجودة الشاملة
المحاسبة المالية

االقتصاد الجزئي
مبادئ االقتصاد الجزئي
إدارة التغير والتطوير التنظيمي
إدارة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
مهارات البحث عن المعلومات
إدارة المشروعات الصغيرة
مهارات تقنية المعلومات 4
مبادئ القانون
القانون التجاري
القانون التجاري السعودي

اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية
مبأدى اإلدارة

ثقافة اسالمية 4
مهارات التفكير العلمي

التجارة االلكترونية
رياضيات األعمال 4
لغة انجليزية تخصصية
إدارة التفاوض
أخالقيات األعمال اإلسالمية

اليوم والتاريخ
السبت
4189/1/44هـ

الجلسة االولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

49011-9099

44011 –44099

41011-48099

44011 -40099

49011 -43099

مبأدي التسويق
ريادة اإلعمال
نظم المعلومات اإلدارية

دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

عالقات عامة واعالن
لياقة بدنية

القران الكريم

االحد
4189/1/48هـ

السلوك التنظيمي
السلوك التنظيمي واالنساني

االثنين
4189/1/41هـ

رياضيات
اإلحصاء لألعمال
لغة انجليزية 4

الثالثاء
4189/1/41هـ

الثقافة الصحية
أساسيات األعمال الدولية
إدارة المشروعات
االقتصاد اإلسالمي
لغة إنجليزية لألعمال
مهارات التعلم والدراسة
لغة انجليزية 4

الخميس
4189/1/44هـ

أخالقيات العمل والمسئولية
االجتماعية
مهارات تقنية المعلومات
رياضيات األعمال 4
مبأدى التمويل

االربعاء
4189/1/40هـ

مقدمة في نظم المعلومات االدارية

مهارات االتصال لألعمال
إدارة األعمال الدولية
حوكمة الشركات
مبأدى االقتصاد الكلي
االقتصاد الكلي
مهارات األتصال
سياسات ادارية
ثقافة اسالمية4
إدارة عمليات الخدمة
مهارات كتابة البحث والمقال
التحليل الكمي
اإلدارة اإلستراتيجية
والسياسات

 يرجى من جميع الطلبة مراعاة احضار الهوية الجامعية ايام االختبارات . -تعقد االختبارات في مقر كلية إدارة األعمال في العقيق (للطالب) .

المشرف التنفيذي
د .أشرف محمد سعد الدين

عميد كلية إدارة األعمال
د .محمد بن سعود الزهراني

