
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1181111 MET   33ص 10:50ص 03013 08:00محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات الفليح محمد سعد

1182111 MGT   27م 01:50ص 03013 11:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء الفليح محمد سعد

1183111 MGT   27م 04:50م 02013 02:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء الدعجاني مقحم فالح محمد

ENG 101  21ص 09:50ص 1034 08:00محاضرة 2االنجليزية اللغة

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 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم



الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1185110 ECO   30م 01:50ص 03002 11:00محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء الدريهم عبدالعزيز عبدهللا

1197121 MGT   24ص 10:50ص 02003 08:00محاضرة 13 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات المطيري نقيان نقاء نقيان

1187110 LAW  36ص 10:50ص 02001 08:00محاضرة 3القانون مباديء

110 MAT   19م 01:50ص 02014 11:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة تومي علي محفوظ سعيد

110 MAT   19ص 10:50ص 2082 08:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة القاعود صالح احمد

محاضرة 2متطلب سلم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 

On line

1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم



الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1191111 ACC  40ص 10:50ص 02002 08:00محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

1192111 ACC  ص 10:50ص 03003 08:00تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

1193212 ECO   34ص 10:50ص 02081 08:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر

1194210 MKT   18م 01:50ص 03014 11:00محاضرة 3التسويق مباديء عبدهللا محمد طلعت معتز

1195212 QUA   28م 01:50ص 02013 11:00محاضرة 13 اإلداري اإلحصاء تومي علي محفوظ سعيد

1196213 MGT   22ص 10:50ص 02004 08:00محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات الدريهم عبدالعزيز عبدهللا

محاضرة 2متطلب جامعة سلم 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم

On line



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1198210 FIN   31م 01:50ص 03012 11:00محاضرة 3المالية مباديء المطيري نقيان نقاء نقيان

1199230 ACC  43م 01:50ص 03005 11:00محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

1200221 HRM  37ص 10:50ص 02005 08:00محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

1201221 MIS   25م 01:50ص 02083 11:00محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظم الدعجاني مقحم فالح محمد

1202221 QUA   20ص 10:50ص 02053 08:00محاضرة 23 اإلداري اإلحصاء القاعود صالح احمد

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم

On line



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1203220 ACC  33ص 10:50ص 03004 08:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة

1204313 ECO   17م 01:50ص 03083 11:00محاضرة 3وبنوك نقود اقتصاديات المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز

1205230 MGT   21ص 10:50ص 02083 08:00محاضرة 3العمليات إدارة عبدهللا محمد طلعت معتز

1206310 MGT   43م 01:50ص 02081 11:00محاضرة 3األعمال ادارة في البحث منهج الفليح محمد سعد

1207320 MGT   27ص 10:50ص 02011 08:00محاضرة 3التنظيمي السلوك تومي علي محفوظ سعيد

1208326 LAW  39م 01:50ص 02084 11:00محاضرة 3التجاري القانون

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم



السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1209321 ACC  36ص 10:50ص 03083 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

1210321 MGT   24م 01:50ص 02001 11:00محاضرة 3اإلجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات الدعجاني مقحم فالح محمد

1211330 MGT   30ص 10:50ص 02021 08:00محاضرة 3االستراتيجية االدارة الفليح محمد سعد

1212420 MGT   42م 01:50ص 02024 11:00محاضرة 3والمتوسطة الصغيرة المشاريع ادراة المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز

محاضرة 3مقرر حر

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال

1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1213310 FIN   22ص 10:50ص 02063 08:00محاضرة 3االستثمار أساسيات الفريضي احمد مصباح البشير

1214321 FIN   18ص 10:50ص 03084 08:00محاضرة 3المحافظ وإدارة المالية األسواق المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز

1215410 FIN   34م 01:50ص 02055 11:00محاضرة 3البنكية العمليات إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر

1216420 FIN   28ص 10:50ص 02085 08:00محاضرة 3الشركات مالية إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر

1217426 ACC  40م 01:50ص 02054 11:00محاضرة 3المالية التقارير تحليل

1218419 MGT   0محاضرة 11 تخرج مشروع الدعجاني مقحم فالح محمد

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم

باإلتفاق 



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1219403 FIN   20م 01:50ص 02062 11:00محاضرة 3اإلستثمار في مختارة موضوعات الفريضي احمد مصباح البشير

1220413 FIN   25م 01:50ص 02061 11:00محاضرة 3المالية المخاطر وإدارة التأمين مبادئ الفريضي احمد مصباح البشير

1221431 FIN   37ص 10:50ص 02052 08:00محاضرة 3اإلئتمان وتحليل اإلقراض إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر

1222450 FIN   31ص 10:50ص 02061 08:00محاضرة 3الدولية المالية المطيري نقيان نقاء نقيان

1223418 MGT   0تدريب 3الميداني التدريب الوهيب ناصر حمد محمد

1224429 MGT   0محاضرة 22 تخرج مشروع الدعجاني مقحم فالح محمد

باإلتفاق 

باإلتفاق 

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني إدارة األعمال: القسم

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال


















