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 اإلدالمية

 
 

 
 
 

 
 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 وكالة الكلية للذؤون التعليمية 

 وحدة االختبارات والمتابعة

 

 هـ 2441لفصل الدااسي األول العرم اجلرمعي ا النهرئية احلضىايةتخباراا  االجدول 
رمز  

 المقرر
 اليوم اسم المقرر

التاري    خ 
 الهجري

 مقر االختبار الوقت

هـ22/4/3442 األثني    3المحاسبة المتوسطة  133حسب  9.30 -8 :00 

مركز امللك سلمرن 
للمعراض 

واملؤمترا  )طالب( 
مدينة امللك عاد  -

اهلل للطرلار  
 )طرلار (

 

هـ22/4/3442 األثني    3االقتصاد الدولي  423قصد  9.30 -8 :00 

هـ22/4/3442 األثني    ٢اقتصاد قياسي  464قصد   9.30 -8 :00 

هـ22/4/3442 األثني    المحاسبة المتقدمة 433حسب  31.11 – 32:11  

هـ22/4/3442 األثني    االقتصاديات المالية العامة 123قصد  31.11 – 32:11  

هـ22/4/3442 األثني    العمليات المرصفية الدولية 411رصف  31.11 – 32:11  

هـ22/4/3442 األثني    المحاسبة اإلدارية 122حسب  14.30 -13:00 

          

هـ21/4/3442 الثالثاء األنظمة المرصفية 134رصف  9.30 -8 :00 

هـ21/4/3442 الثالثاء إدارة مخاطر التأمي    422امن  9.30 -8 :00 

هـ21/4/3442 الثالثاء 2االقتصاد الدولي  422قصد  9.30 -8 :00 

هـ21/4/3442 الثالثاء إدارة العمالت األجنبية 432رصف  31.11 – 32:11  

ي  111قصد
هـ21/4/3442 الثالثاء االقتصاد الرياض   31.11 – 32:11  

كات التأمي    434حسب هـ21/4/3442 الثالثاء محاسبة شر  31.11 – 32:11  

هـ21/4/3442 الثالثاء نظم إدارة قواعد البيانات 423نما  14.30 -13:00 

هـ21/4/3442 الثالثاء اقتصاديات العمل 142قصد  14.30 -13:00 

          

هـ24/4/3442 االربعاء تاريــــخ الفكر االقتصادي 113قصد  9.30 -8 :00 

ي المحاسبة 413حسب
هـ24/4/3442 االربعاء موضوعات معارصة ف   9.30 -8 :00 

كات 142مال هـ24/4/3442 االربعاء تمويل الشر  31.11 – 32:11  

عية 433رصف هـ24/4/3442 االربعاء الرقابة المرصفية والشر  14.30 -13:00 

هـ24/4/3442 االربعاء عمليات التأمي    132امن  14.30 -13:00 

          

هـ23/4/3442 الخميس األسواق المالية وإدارة المحافظ 433مال  9.30 -8 :00 

هـ23/4/3442 الخميس التمويل الشخصي  426رصف  9.30 -8 :00 

هـ23/4/3442 الخميس إدارة المصارف 133رصف  31.11 – 32:11  

هـ23/4/3442 الخميس المراجعة الخارجية 422حسب  14.30 -13:00 

هـ23/4/3442 الخميس محاسبة التكاليف 131حسب  14.30 -13:00 

     

هـ24/4/3442 السبت 2المحاسبة المتوسطة  124حسب  31.11 – 32:11  
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جامعة اإلمام محمد بن دعود 
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 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 وكالة الكلية للذؤون التعليمية 

 وحدة االختبارات والمتابعة

 

رمز  
 المقرر

 اليوم اسم المقرر
التاري    خ 

 الهجري
 مقر االختبار الوقت

هـ29/4/3442 األثني    التمويل واالستثمار العقاري 441مال  15.30 -14 :00 

كلية االقبصرد 
والعلىم اإلدااية 

القرعر   )طالب(
 - حتدد الحقر 

مدينة امللك عاد 
اهلل للطرلار  
 )طرلار (

     

يبة 436حسب هـ11/4/3442 الثالثاء محاسبة الزكاة والرص   15.30 -14 :00 

كات 463مال هـ11/4/3442 الثالثاء تقييم الشر  15.30 -14 :00 

هـ11/4/3442 الثالثاء الرقابة والمراجعة الداخلية 421حسب  14.10 -36 :10 

     

هـ2/3/3442 الخميس الهندسة المالية 422مال  15.30 -14 :00 

     

ي التمويل 461مال
هـ6/3/3442 األثني    موضوعات متقدمة ف   15.30 -14 :00 

     

هـ4/3/3442 الثالثاء التحليل المالي  434مال  15.30 -14 :00 

كات الدولية 423مال هـ4/3/3442 الثالثاء تمويل الشر  14.10 -36 :10 

     

ي المنشآت 123حسب
هـ9/3/3442 الخميس المحاسبة الحكومية ف   15.30 -14 :00 

هـ9/3/3442 الخميس تحليل القوائم المالية 434حسب  15.30 -14 :00 

 

 


