
 8من  1الصفحة 
 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                               السعودية المملكة العربية 

 االول الفصل الدراسي                                                                                                                                                                        وزارة التعليم العالي 

 هـ1436-35العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 : األول مستوىال           ادارة االعمال :   قسم ال
 

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة           الختم الرسمي للكلية                        منسق الجداول بالقسم

  د. خالد بن عبد هللا الشافي             قمر  د. شادية داؤود
  

    

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 

 عبةالش
 رقم

 المقرر
 رمز

 المقرر
 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ7/3/1436 االثنين 1
8338-18338 2 

9 
   مهارات الحاسب تقن 141

22 

22 
  نورة المطيري أ.

 هـ9/3/1436 األربعاء 2
8338-18338 

1-8 
21-28 

121 

132 

 سلم 111
المدخل إلى الثقافة 

 اإلسالمية
  

22-21 

1-9 

12 

21 

 أ.سلطانة بن أحمد
 أ.ديمة الفوزان

 

 هـ13/3/1436 األحد 3
8338-18338 3 

11 
   (1رياضيات ) ريض 142

31 

29 

 أ.حصة الفجر 
 أ.مي الفجر

 

 ـه15/3/1436 الثالثاء  4
8338-18338 1 

12 
   القواعد نجم 121

31 

31 
  أ.أريج العلي

 هـ17/3/1436 الخميس  1
8338-18338 2 

13 
 القراءة نجم 122

  
31 

28 

 أ.حنان السيد
 أ.حصة المحترش

 

 هـ11/3/1436 االثنين 2
8338-18338 2 

14 
123 

 الكتابة نجم
  

31 

31 
  أ.أريج العلي



 8من  1الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                              السعودية المملكة العربية 

 الثانيالفصل الدراسي                                                                                                                                                                     وزارة التعليم العالي  

 هـ1435-34العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 : الثاني مستوىال           ادارة االعمال :   قسم ال
 

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة         الختم الرسمي للكلية                          منسق الجداول بالقسم

  د. خالد بن عبد هللا الشافي             قمر د. شادية داؤود
  

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ6/3/1436 األحد 1
11388-1:88 

  أ.مي الفجر 21   (1رياضيات) ريض 143 12

 هـ18/3/1436 الخميس  2
 مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 141 12 11388-1:88

  د.هيام الزرلي 28  

 هـ14/3/1436 االثنين 3
  أ.حنان السيد 31   الكتابة في إدارة األعمال  نجم 122 21 8338-18338

 هـ16/3/1436 االربعاء  4
8338-18338 

11 
141 

 مهارات االتصال علم
  أ.ازدهار الدريويش 28  

  أ.أريج العلي 31   قراءات في إدارة األعمال نجم 122 19 18:38-8388 هـ18/3/1436 االحد  1

 هـ11/3/1436 الثالثاء  2
8338-18338 

  أ.أريج العلي 31   والمحادثةاالستماع  نجم 121 18



 8من  3الصفحة 
 

   

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                                  السعودية المملكة العربية 

 االولالفصل الدراسي                                                                                                                                                                       وزارة التعليم العالي  

هـ 1436-35العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 : الثالث مستوىال           ادارة االعمال :   قسم ال
 

 

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة          الختم الرسمي للكلية                        منسق الجداول بالقسم

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                      قمر د. شادية داؤود
     

 

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ6/3/1436 األحد 1
8338-18338 31 

   (1فيزياء عامة ) فيز 114 141
14 

14 
  بشرى الصعبأ. 

 هـ7/3/1436 االثنين 2
8338-18338 21-81 

   السالم وبناء المجتمع سلم 112 141
31-31 

1 
  سمية الزهرانيأ. 

 1388-11388 هـ13/3/1436 االحد  3
28 

  ا.ازدهار الدريويش 31   مقدمة في األعمال عمل 211

 مبادئ المحاسبة المالية حسب 113 23 1388-11388 هـ15/3/1436 الثالثاء  4
  سبرة قمر د.شاديه  22  

  د.هيام الزرلي 22   (1اإلحصاء في األعمال ) عمل 111 22 1388-11388 هـ17/3/1436 الخميس  1

  العبيد علي د.سامية 31   مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 111 22 1388-11388 هـ18/3/1436 االحد 2



 8من  4الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                                  السعوديةالمملكة العربية 

 االول الفصل الدراسي                                                                                                                                                                    وزارة التعليم العالي  

 هـ1436-35العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 : الرابع مستوىال           ادارة االعمال :   قسم ال

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة                 الختم الرسمي للكلية                         منسق الجداول بالقسم

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                    قمر د. شادية داؤود

 

 

 

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ6/3/1436 االحد 1
  د.سامية احمد العبيد  21   السلوك التنظيمي عمل 221 32 11388-1388

 1388-11388 هـ8/3/1436 الثالثاء 2
29-22 

   المهارات اللغوية عرب 111 29-138
11-14 

13-2 
  أ. دارين الشيحه

 هـ18/3/1436 الخميس  3
11388-1388 

  سبرة قمر  د.شاديه 24   مبادئ المحاسبة اإلدارية حسب 114 33

 112 32 1388-11388 هـ14/3/1436 االثنين 4
 مبادئ االقتصاد الكلي قصد

  د.سامية العبيد علي 11  

 البيئة القانونية لألعمال عمل 211 32 1388-11388 هـ16/3/1436 األربعاء 1
  أ. سلطانه بن احمد 21  

 1388-11388 هـ11/3/1436 االثنين 2
31 

 
  د.هيام الزرلي 19   (1اإلحصاء في األعمال ) عمل 113



 8من  5الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                                     المملكة العربية السعودية 

 االول الفصل الدراسي                                                                                                                                                                           وزارة التعليم العالي 

 هـ1436-35العام الجامعي                                                                                                                                             جامعة المجمعة                               

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 الخامسالمستوى :  ادارة االعمال         القسم :   

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة                الختم الرسمي للكلية                         منسق الجداول بالقسم

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                   قمر د. شادية داؤود

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 قررالم

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ7/3/1436 االثنين  1
8338-18338 

41 
211 

 التنبؤ في األعمال عمل
  الزرلي د.هيام 12  

 هـ9/3/1436 االربعاء  2
8338-18338 

  أ.ريم المطيري 23   (عملي مقدمة في البرمجة) نما 211 43

 هـ13/3/1436 االحد 3
8338-18338 

  أ.سهام صميدة 28   مبادئ مالية الشركات مال 211 41

  الزرلي د.هيام 11   نظم المعلومات اإلدارية نما 211 39 18:38-88:38 هـ15/3/1436 الثالثاء 4

 هـ17/3/1436 الخميس  1
8338-18338 

 مبادئ التسويق تسق 211 38
  أ.فاطمة لطيف    22  

 هـ18/3/1436 االحد 2
8338-1833 42 

 
   (نظريمقدمة في البرمجة) نما 211

23 

 
  أ.ريم المطيري

 هـ11/3/1436 الثالثاء  2
8338-18338 

  د. شادية سبره قمر  22   إدارة الموارد البشرية عمل 223 44



 8من  6الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                               المملكة العربية السعودية 

 األولالفصل الدراسي                                                                                                                                                                         وزارة التعليم العالي

 هـ1436-35العام الجامعي                                                            جامعة المجمعة                                                                                                                

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 السادسالمستوى :   ادارة االعمال القسم :   

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة         الختم الرسمي للكلية                          الجداول بالقسممنسق 

  د. خالد بن عبد هللا الشافي             قمر د. شادية داؤود
     

 

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ6/3/1436 االحد 1
8338-18338 

  أ.نوف الحيدر 21   (نظري شبكات الحاسب) نما 421 11

  أ.نوف الحيدر 21   عملي (شبكات الحاسب) نما 421 11 1388-11388 هـ6/3/1436  االحد 2

 هـ8/3/1436 الثالثاء  3
  أ.سهام صميدة 23   علم اإلدارة نما 231 42 11388-1:88

 1388-11388 هـ9/3/1436 األربعاء 4
41-91 

   النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 113 112
29-22 

21 
  أ.ديمة الفوزان

 هـ14/3/1436 االثنين 1
8338-18338 

 والتامينأساسيات إدارة الخطر  مال 231 42
  أ.فاطمة لطيف 22  

 هـ16/3/1436 االربعاء  2
8338-18338 

  أ.سهام صميدة 21   أخالقيات األعمال عمل 311 48

 هـ11/3/1436 االثنين 2
8338-18338 

49 
313 

 تحليل وتصميم نظم المعلومات نما
  د. هويدة  ادريس  24  



 8من  7الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                              المملكة العربية السعودية 

 االولالفصل الدراسي                                                                                                                                                                          وزارة التعليم العالي 

 هـ1436-35العام الجامعي                                                            جامعة المجمعة                                                                                                                

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 السابعالمستوى :           ادارة االعمال القسم :   

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة             الختم الرسمي للكلية                          منسق الجداول بالقسم

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  قمر د. شادية داؤود
     

 

 

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 11 18:38-88:38 هـ7/3/1436 االثنين 1
311 

 نظم إدارة قواعد البيانات نما
  نورة المطيري أ. 24  

 هـ18/3/1436 الخميس 2
8338-18338 12-92 

   التحرير العربي عرب 113 121
29-31 

31 
  الشيحه أ.دارين

 هـ13/3/1436 االحد 3
11:88-1:88 

  د. هويدة  ادريس 19   نظم مساندة القرارات والنظم الخبيرة نما 311 12

  ا.فاطمة لطيف 24   إدارة العمليات نما 321 14 1388-11388 هـ15/3/1436 الثالثاء  4

  أ.سهام صميدة 28   المشاريع في نظم المعلومات إدارة نما 411 12 1388-11388 هـ17/3/1436 الخميس  1

 الدولية إدارة األعمال تسق 311 13 1388-11388 هـ18/3/1436 االحد 2
  ا.فاطمة لطيف 23  



 8من  8الصفحة 
 

 

 جدول االختبارات النهائية                                                                                                                                                            المملكة العربية السعودية 

 االول الفصل الدراسي                                                                                                                                                                     وزارة التعليم العالي  

 هـ1436-35العام الجامعي                                                             جامعة المجمعة                                                                                                               

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 الثامنالمستوى :           ادارة االعمال القسم :   

 

 عميــــــــد الكليـــــــــــــة               الختم الرسمي للكلية                          منسق الجداول بالقسم

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                    قمر د. شادية داؤود

 

 

 الوقت التاريخ اليوم م
رقم 
 الشعبة

رقم 
 المقرر

رمز 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر

 هـ8/3/1436 الثالثاء  
8338-18338 19-98 

 سلم 114 123
أسس النظام السياسي في 

 اإلسالم
  

23-32 

12 
  الزهراني أ.سمية

 18:38-88:38 هـ18/3/1436 الخميس 
24 

189 
 التسويق إدارة دار 241

  
11 

13 
  أ.ازدهار الدريويش

 هـ14/3/1436 االثنين 
11388-1388 

  الدريويشأ.ازدهار  18   مبادئ أدارة اإلعمال دار 111 23

 هـ16/3/1436 االربعاء  
11388-1388 21 

22 
   التعامالت االلكترونية نما 311

14 

14 
  د. هويدة ادريس  

 21 1388-11388 هـ11/3/1436 االثنين 
491 

 عمل

اإلدارة اإلستراتيجية 

باستخدام المحاكاة على 

 الحاسب
  أ.سهام صميدة 21  


