
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2621111 MET  الفليح محمد سعد 43ص 10:50ص 303003 08:00محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

3008111 MET  43م 01:50ص 232051 11:00محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

2622111 MGT  الفليح محمد سعد 37م 01:50ص 362003 11:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

2623111 MGT  الدعجاني مقحم فالح محمد 37ص 10:50ص 282003 08:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

3322111 MGT  37م 01:50ص 323003 11:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

1405ENG 101  مو عبدالمولى عثمان عبدالمطلب 31م 07:50م 4 06:00عن بعد90محاضرة 2االنجليزية اللغة

سى

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

On lineمقرر اختياري سلم

باالتفاق

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
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الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2624110 ECO  إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 40م 01:50ص 364002 11:00محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

2625121 MGT  المطيري نقيان نقاء ناصر 34م 05:50م 4 03:00عن بعد73محاضرة 13 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

2626110 LAW  اللحيدان عبدهللا سليمان عبدهللا 46م 05:50م 1 03:00عن بعد83محاضرة 3القانون مباديء

90110 MAT  تومي علي محفوظ سعيد 28م 01:50ص 362014 11:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

91110 MAT  تومي علي محفوظ سعيد 28م 01:50ص 352012 11:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

3128110 MAT  28م 01:50ص 193001 11:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

محاضرة 2متطلب سلم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 

On line
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الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2627111 ACC  الفراج المحسن عبد 50ص 10:50ص 2 08:00عن بعد47محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

2628111 ACC  الفراج المحسن عبد ص 10:50ص 3 08:00عن بعد47تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

3301111 ACC  الفراج المحسن عبد 50م 05:50م 4 03:00عن بعد45محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

3302111 ACC  الفراج المحسن عبد 45م 01:50ص 5 11:00عن بعد45تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

2629212 ECO  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 44ص 10:50ص 293081 08:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

2630210 MKT  عبدهللا محمد طلعت معتز 26م 05:50م 3 03:00عن بعد99محاضرة 3التسويق مباديء

3026210 MKT  عبدهللا محمد طلعت معتز 26م 05:50م 4 03:00عن بعد51محاضرة 3التسويق مباديء

2631212 QUA  تومي علي محفوظ سعيد 20م 01:50ص 302013 11:00محاضرة 13 اإلداري اإلحصاء

3017212 QUA  تومي علي محفوظ سعيد 20ص 10:50ص 222011 08:00محاضرة 13 اإلداري اإلحصاء

2632213 MGT  المطيري نقيان نقاء ناصر 32م 08:50م 4 06:00عن بعد48محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

محاضرة 2متطلب جامعة سلم 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
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On line



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2633210 FIN  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 41م 01:50ص 303012 11:00محاضرة 3المالية مباديء

3009210 FIN  يوسف االمين العوض محمد 41م 01:50ص 273082 11:00محاضرة 3المالية مباديء

3315210 FIN  41م 01:50ص 212052 11:00محاضرة 3المالية مباديء

2635221 HRM  بخيت سالمة حسانين فريد 47م 05:50م 5 03:00عن بعد54محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

2636221 MIS  الدعجاني مقحم فالح محمد 35م 08:50م 3 06:00عن بعد56محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظم

2637221 QUA  29ص 10:50ص 242082 08:00محاضرة 23 اإلداري اإلحصاء

3021221 QUA  30م 01:50ص 172005 11:00محاضرة 23 اإلداري اإلحصاء

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول إدارة األعمال: القسم

On line

On line

On line

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2638220 ACC  الشرفاء مدهللا جميل امجد 29ص 10:50ص 241084 08:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة

2639313 ECO  المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 23م 08:50م 2 06:00عن بعد37محاضرة 3وبنوك نقود اقتصاديات

2640230 MGT  عبدهللا محمد طلعت معتز 31ص 10:50ص 301003 08:00محاضرة 3العمليات إدارة

2642310 MGT  الفليح محمد سعد 54م 08:50م 3 06:00عن بعد40محاضرة 3األعمال ادارة في البحث منهج

2641320 MGT  37ص 10:50ص 464005 08:00محاضرة 3التنظيمي السلوك

2643326 LAW  المقرن محمد سعد عبدهللا 49م 08:50م 4 06:00عن بعد42محاضرة 3التجاري القانون

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
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السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2644321 ACC  عيسى كامل محمود عارف 46ص 10:50ص 293013 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

2645321 MGT  الدعجاني مقحم فالح محمد 34م 01:50ص 223081 11:00محاضرة 3اإلجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات

2646330 MGT  الفليح محمد سعد 40م 05:50م 2 03:00عن بعد98محاضرة 3االستراتيجية االدارة

3030330 MGT  الفليح محمد سعد 40م 05:50م 3 03:00عن بعد21محاضرة 3االستراتيجية االدارة

2647420 MGT  المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 52م 01:50ص 253084 11:00محاضرة 3والمتوسطة الصغيرة المشاريع ادراة
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وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2648310 FIN  الفريضي احمد مصباح البشير 33م 05:50م 3 03:00عن بعد32محاضرة 3االستثمار أساسيات

2649321 FIN  المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 16ص 10:50ص 203084 08:00محاضرة 3المحافظ وإدارة المالية األسواق

2650410 FIN  إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 44م 01:50ص 191085 11:00محاضرة 3البنكية العمليات

2651420 FIN  إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 38م 05:50م 5 03:00عن بعد14محاضرة 3الشركات مالية

2652426 ACC  حيدر حمود طه فهد 28م 01:50ص 291022 11:00محاضرة 3المالية التقارير تحليل

2653419 MGT  الدعجاني مقحم فالح محمد باإلتفاق 28محاضرة 11 تخرج مشروع

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول إدارة األعمال: القسم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2655403 FIN  الفريضي احمد مصباح البشير 27م 05:50م 4 03:00عن بعد16محاضرة 3اإلستثمار في مختارة موضوعات

2656413 FIN  الفريضي احمد مصباح البشير 35م 01:50ص 292081 11:00محاضرة 3المالية المخاطر وإدارة التأمين مبادئ

2997422 FIN  المطيري نقيان نقاء نقيان باإلتفاق 1تدريب 6تعاوني تدريب

2657431 FIN  إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 47م 08:50م 3 06:00عن بعد17محاضرة 3اإلئتمان وتحليل اإلقراض

2658450 FIN  السالمات ناصر ممدوح 41ص 10:50ص 182051 08:00محاضرة 3الدولية المالية

2659418 MGT  المطيري نقيان نقاء نقيان باإلتفاق 4تدريب 3الميداني التدريب

2660418 MGT  الوهيب ناصر حمد محمد باإلتفاق 8تدريب 3الميداني التدريب

2654429 MGT  الدعجاني مقحم فالح محمد باإلتفاق 29محاضرة 22 تخرج مشروع
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وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 


















