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 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 

 

 

 4135/4136  األولي جدول محاضرات المقررات المتاحة لطالب قسم إدارة األعمال خالل الفصل الدراس
 5088-1088 3058-3088 1058-1088 4058-4088 41058-41 44058-44 48058-48088 0058-0088 0058-0088 المستوى الوقت

 األحد 

 عرب  101 اللغوية   المهارات األول
 ( 0(/ قاعة )  4شعبة ) 

 د/صالح عبد اللطيف

 دار  د. جمال حالوة  101  االعمال  إدارة مبادئ
   (    0(/ قاعة )  1شعبة ) 

  

  الثاني
 
 

  االنجليزية اللغة
  نجم   101

 ( 0( لقاعة )  3شعبة )  

 1 محاسبة مبادئ
 أحمد حسن/ حسب د 101

 ( 0( قاعة )   1شعبة ) 
 

 1 محاسبة مبادئ
 حسب  101

 أحمد حسن/ د
 ( 0( قاعة )  1شعبة ) 

  

     الثالث
     الرابع

 المالية الرياضة الخامس
 كمي   د/ عوض اهلل      211 

 ( 48( قاعة )7شعبة ) 

 األعمال  ريادة 
 دار  د/ آدم بكر        203 

 (48( قاعة )0شعبة ) 

 التسويق إدارة
 دار  د/ آدم بكر        241 

   (     48( قاعة )  48شعبة )
 

 

 مبارك منصور/ د  اإلدارية المهارات  السادس 
 (44دار قاعة )330  ) 44 (شعبة  

 د/محمد عبد اهلل        وبنوك نقود اقتصاديات
 (44قاعة ) ( 41 شعبة )قصد  144

 البشرية الموارد إدارة
  (44صالح  قاعة )أبو (    د/ محمد 43شعبة )  دار 146

 

السابع 
موارد 
 بشرية

 األداء والتعويضاتإدارة 
 دار   460
  0ق 

 د/ رافع الرويضان

 إدارة الخدمة المدنية السعودية 
 دار  416

 قاعة كمبردج  
 د/ محمد أحمد

 

 الدولية البشرية الموارد إدارة
 دار   301
  9 ق

 د/ محمد صالحد/  
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 4135/4136  األولالدراسي  جدول محاضرات المقررات المتاحة لطالب قسم إدارة األعمال خالل الفصل
 5088-1088 3058-3088 1058-1088 4058-4088 41058-41 44058-44 48058-48088 0058-0088 0058-0088 المستوى الوقت

 األثنين 

  سلم101 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية األول
 ( 2( قاعة ) 41شعبة )  
 عادل العلياند. 

 
  

   

 1 ةمحاسب )تماين( مبادئ الثاني
 (0قاعة )(5 شعبة )أحمد حسن  / حسب د 101

  الكلي االقتصاد مبادئ
 (0قاعة ) (6شعبة )عصام عبد الرحمن  / قصد د 102

  االنجليزية اللغة 
 (0قاعة )  (6شعبة ) نجم   101

   
   

 يوسف بلولة / قصد د 201جزئي  اقتصادي تحليل الثالث
 (0( قاعة ) 45شعبة )  

 حسب د/ عوض اهلل  102 2 محاسبة مبادئ
 ( 0( قاعة )46شعبة )

   دار 111 االنجليزية  باللغة االعمال ادارة في مختارة قراءات
    (0( قاعة )   40د/ جمال حالوة شعبة )  

 عرب   103التحرير العربى   الرابع
 (48قاعة ) (40شعبة )

 د/صالح عبد اللطيف
 

 دار  214التنظيمي  السلوك
  رافع الرويضان/ د 

 (48( قاعة )   18شعبة ) 

  2كمية طرق
 كمي   121 

 د/محمد الجلي 
 (48( قاعة )   14شعبة ) 

 الموارد اقتصاديات
 قصد 262

(  قاعة 13عصام عبد الرحمن  شعبة )/د  
(48) 

  

  االجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات الخامس
 دار  د/ رافع الرويضان   217

 ( 44( قاعة )  11شعبة )

 لألعمال القانونية ئةالبي
 صالح أبو دار  د/محمد   210 

 (  44( قاعة )  15شعبة ) 

 األعمال ريادة  
 دار   د/ آدم بكر        203

 (    44(  قاعة )0شعبة )  

 التسويق إدارة
 دار  د/ آدم بكر        241 

 (        44( قاعة ) 48شعبة )
   

 السادس 

 

 اإلدارية المعلومات نظم
 دار263دم بكر      د/ آ

 17شعبة  
 قاعة معمل حاسب 

  المالية اإلدارة
 د/ أحمد حسن  

 (     10شعبة )  دار 355
 قاعة معمل حاسب

 دار  152   الدولية األعمال إدارة 
  (0قاعة ) 12 شعبة   صالحأبو حمد م/ د

السابع 
موارد 
    بشرية

 القرارات مساندة نظم
 (  17شعبة )  دار 161د/ محمد أحمد        
 كمبردج قاعة  

 للموارد البشرية  اإلستراتيجية اإلدارة
 ( 0دار   قاعة )147

 د/ محمد أحمد        

 إدارة في البحث منهج
دار   شعبة 107األعمال

 (0(  قاعة )58)
 د/محمد عبد اهلل      
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 4135/4136  األولالدراسي جدول محاضرات المقررات المتاحة لطالب قسم إدارة األعمال خالل الفصل 
 5088-1088 3058-3088 1058-1088 4058-4088 41058-41 44058-44 48058-48088 0058-0088 0058-0088 المستوى الوقت

 الثالثاء

 االعمال إدارة مبادئ األول
 دار د/جمال حالوة 101

 ( 0( قاعة ) 1شعبة ) 

  االقتصاد الجزئي مبادئ
 قصد  د/ عصام 101
 (0( قاعة )  10شعبة )

 1الكمية االساليب مبادئ 
 كمي د/محمد عبد الرحمن حمد   101

 (0( قاعة ) 10شعبة )

  القانون مبادئ
 البهالل   طارق/ نظم  د 101  

 ( 4( قاعة )  34شعبة )
 2الكمية االساليب مبادئ الثاني

 محمد الجلي /كمي  د  102 
 ( 0( قاعة )  31شعبة )

   

 2 محاسبة مبادئ  الثالث
 حسب  د/ عوض اهلل  102

 (48قاعة ) 47تمارين شعبة  

 2 محاسبة مبادئ  
حسب  د/ عوض اهلل   102

قاعة   46محاضرة  شعبة
(0) 

 العلوم في الحاسب استخدام
 كمي    151 1االدارية

 د/ جمال حالوة 
 (0( قاعة )   31شعبة ) 

  

 ( 2) كمية طرق   الرابع
 د/محمد الجلي كمي   121

 (44( قاعة )  14شعبة )

 تمارين( 2) كمية طرق
 د/محمد الجلي كمي   121

 (44( قاعة )  11شعبة )  

 االسالم في السياسي النظام اسس
 سلم   104

 0( قاعة  13شعبة )  
 د/فهد الوهيب

  

 

 العمليات ادارة الخامس
 دار  د/ محمد أحمد        271

 ( 44( قاعة ) 37شعبة ) 

 لألعمال ةالقانوني البيئة 
 صالح أبو دار د/محمد  210 

 ( 48( قاعة )  15شعبة )  
     

 السادس
   

 دار  338 اإلدارية المهارات 
 مبارك منصور/ د  
 (7قاعة )  44شعبة  

 دار  146  البشرية الموارد إدارة
  محمدأبوصالحد/  

 (7قاعة )  43شعبة 

   وبنوك نقود اقتصاديات
  قصد  د/محمد عبد اهلل  144

 0قاعة  41شعبة 
  

السابع 
موارد 
 بشرية

 إدارة األداء والتعويضات
 د/ رافع الرويضان

 (3قاعة )
 

إدارة الخدمة المدنية 
 السعودية 

 د/محمد أحمد 
 (3قاعة )
 

 إدارة الموارد البشرية الدولية
  صالحأبو د/ محمد 
 (5قاعة )
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 4135/4136  األولدارة األعمال خالل الفصل الدراسي جدول محاضرات المقررات المتاحة لطالب قسم إ

 5088-1088 3058-3088 1058-1088 4058-4088 41058-41 44058-44 48058-48088 0058-0088 0058-0088 المستوى الوقت

 األربعاء

   الجزئي االقتصاد مبادئ األول
 عصام عبد الرحمن / د قصد   101

 ( 0( قاعة )   10شعبة ) 

 1الكمية ساليباال مبادئ
كمي د/محمد عبد   101

 الرحمن حمد
 (0( قاعة )  10شعبة )  

 االساليب )تمارين( مبادئ
كمي د/محمد   101 الكمية

عبد الرحمن حمد شعبة 
 (0( قاعة )38)

   

 2الكمية االساليب مبادئ الثاني
 محمد الجلي /كمي د  102

 (0قاعة )  31محاضرة شعبة 

 االساليب )تمارين( مبادئ
محمد /كمي د  102 2ميةالك

 (0قاعة )  33الجلي    شعبة 

 اإلسالم و بناء المجتمع
 د/عبد العزيز الحمدان   سلم102

 (0( قاعة )  30شعبة ) 

  الكلي االقتصاد مبادئ
قصد د/ عصام  102

 (0( قاعة )6شعبة )  

   

  1االدارية العلوم في الحاسب استخدام الثالث
 كمى   د/ جمال حالوة   151
 (48( قاعة ) 31ة ) شعب

 الحاسب )تمارين( استخدام
  1االدارية العلوم في

 كمى   د/ جمال    151
 48( قاعة  35شعبة ) 

 ادارة في مختارة قراءات
 االنجليزية باللغة االعمال

 د/ جمال حالوة    دار111  
 (48( قاعة ) 40شعبة ) 

  

 

 التنظيمي السلوك الرابع
 ( 44( قاعة ) 18شعبة ) رافع الرويضان  / د دار  214

 1التكاليف محاسبة
 الموارد اقتصاديات  (44( قاعة )  30شعبة )     جعفر الشريفحسب د/  231

 (44( قاعة )  13عصام عبد الرحمن  شعبة ) /د  قصد 262 
 

       الخامس
 دار  163 اإلدارية المعلومات نظم السادس 

 دار 114 المالية إلدارةا   (7قاعة )  17د/ آدم بكر      شعبة  
 (0قاعة )  14د/ أحمد حسن     شعبة   

  الدولية األعمال إدارة
 صالحأبو محمد / دارد154

 (0قاعة ) 16شعبة  

  

السابع 
موارد 
   بشرية

 القرارات مساندة نظم
 دار  161

 د/ محمد أحمد 
   17شعبة        

 معمل الحاسب 
 

للموارد   اإلستراتيجية اإلدارة
 ية البشر 

 د/ محمد أحمد 
 (48قاعة )

 األعمال إدارة في البحث منهج
 د/محمد عبد اهلل      

 (48قاعة )  58شعبة   
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 الخميس 

 األول
 

 484المهارات اللغوية عرب 
 (     0(قاعة )11شعبة   )

 د. صالح أحمد

     

        الثاني
 جزئي اقتصادي تحليل الثالث

 قصد  201
   يوسف بلولة/ د
 (0( قاعة ) 45شعبة ) 

 االسالم في صادياالقت النظام 
 سلم  103  

 (0( قاعة )  11شعبة )   
 د/فهد الوهيب

  

   

  231 1التكاليف محاسبة الرابع
 حسب د/جعفر الشريف

 (48( قاعة ) 30شعبة )

 حسب تمارين   231 1التكاليف محاسبة
 د/جعفر الشريف  

 (48( قاعة ) 18شعبة ) 

 عرب   103التحرير العربى   
 (48( قاعة )36شعبة )

 د. صالح أحمد
  

 العمليات ادارة الخامس
 دار  د/ محمد أحمد        271

 (  44( قاعة )37شعبة ) 

 والمسؤولية العمل أخالقيات 
 دار    217 االجتماعية

 د/ رافع الرويضان 
 (44( قاعة ) 11شعبة )        

 

 المالية الرياضة
 كمي      211

 د/عوض اهلل 
 (44( قاعة )7شعبة ) 

 المالية الرياضةن ( )تماري
 كمي      211

 د/عوض اهلل 
44( قاعة  0شعبة )    

   

       السادس
السابع 
موارد 
 بشرية

      

 
 
 


