
االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة
سلم101 83112:0002:00محاضرة 2 

02:00ص84212:00محاضرة 2 101 عرب

85311:0002:00محاضرة 3دار101

86108:0011:00محاضرة 3قصد101

87308:0011:00محاضرة 3كم101ً

88508:0011:00محاضرة 3نظم101

01:00ص89512:00تمارٌن1كم101ً

الشعبة 

المدخل الى الثقافة االسالمٌة 

مبادئ األسالٌب الكمٌة

المهارات اللغوٌة 

مبادئ إدارة األعمال

مبادئ االقتصاد الجزئً

مبادئ القانون

1:المجموعةاألول:المستوىادارة االعمال:التخصص

الوقت

عضو هٌئة التدرٌس

الٌوم نوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

هـ1436- 1435الفصل الدراسً الدراسً االثانً 

مبادئ األسالٌب الكمٌة



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

90112:0002:00محاضرة 2سلم102

92308:0011:00محاضرة3حسب101

95111:0012:00تمارٌن1كم102ً

96512:0002:00تمارٌن2حسب10

محاضرة23مبادئ االسالٌب الكمٌة

مبادئ المحاسبة

393

94 508:00كم102ً

مبادء االقتصاد الكلًقصد102

2مبادئ االسالٌب الكمٌة

محاضرة

عضو هٌئة التدرٌس

االسالم و بناء المجتمع 

91311:0002:00محاضرة3التربٌة والزراعٌة وادارٌة- اللغة االنجلٌزٌةنجم101

الوقت الٌومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

108:0011:00

11:00

مبادئ المحاسبة

1:المجموعةالثانً:المستوىمبادئ إدارة االعمال:التخصص



2:المجموعةالثانً:المستوىمبادئ إدارة األعمال:التخصص

االسم
اسم المستخدم 

على البوابة 

97312:0002:00محاضرة 2سلم102

100111:0002:00محاضرة3قصد102

102511:0012:00تمارٌن1كم102ً

99508:0010:00تمارٌن2حسب101

103

2محاضرة23مبادئ االسالٌب الكمٌة كم102ً

الشعبة

مبادئ المحاسبة

اسم المقرررقم ورمز المقرر

2مبادئ االسالٌب الكمٌة 

الوقت

101

الٌوم نوع النشاطعددالوحدات
عضو هٌئة التدرٌس

االسالم و بناء المجتمع 

11:00محاضرة3مبادئ المحاسبةحسب101

مبادئ االقتصاد الكلً

08:0011:00

08:00 1 98

308:0011:00محاضرة3التربٌة والزراعة وادارٌة-اللغة االنجلٌزٌة نجم101

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة
104212:0002:00محاضرة 2سلم103

105409:0011:00محاضرة 2عرب103

106111:0002:00محاضرة3حسب102

108211:0012:00تمارٌن1كم151ً

110208:0011:00محاضرة3قصد201

107308:0011:00محاضرة3كم151ً

109312:0002:00تمارٌن2حسب102

عضو هٌئة التدرٌس

2مبادئ المحاسبة

الٌومالشعبةنوع النشاط

1استخدام الحاسب فً العلوم االدارٌة

الوقت عددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

النظام االقتصادي باالسالم

التحرٌر العربً 

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1:المجموعة

تحلٌل اقتصاد جزئً

1استخدام الحاسب فً العلوم االدارٌة

2مبادئ المحاسبة

الثالث:المستوىمبادئ إدارة األعمال:التخصص



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

111108:0010:00محاضرة 2سلم103

112308:0010:00محاضرة 2عرب103

113508:0011:00محاضرة3حسب102

115311:0012:00تمارٌن1كم151ً

180211:0002:00محاضرة3قصد201

114208:0011:00محاضرة3كم151ً

181111:0001:00تمارٌن2حسب102

1استخدام الحاسب فً العلوم االدارٌة

الٌومالشعبة نوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

عضو هٌئة التدرٌس

الوقت

2مبادئ المحاسبة

1استخدام الحاسب فً العلوم االدارٌة

تحلٌل اقتصاد جزئً

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

النظام االقتصادي باالسالم

التحرٌر العربً 

2:المجموعةاالثالث:المستوىمبادئ إدارة األعمال:التخصص

2مبادئ المحاسبة



 

االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

116212:0002:00محاضرة 2سلم104

121208:0011:00محاضرة 3حسب231

119311:0002:00محاضرة 3كم121ً

118308:0011:00محاضرة 3دار214

120408:0009:00تمارٌن1كم121ً

122409:0011:00تمارٌن2حسب231

117108:0011:00محاضرة 3دار111

الرابع:المستوىمبادئ إدارة األعمال:التخصص

اسس النظام السٌاسً فً االسالم 

1محاسبة التكالٌف

السلوك التنظٌمً 

2طرق كمٌة

2طرق كمٌة

1محاسبة التكالٌف

قراءات مختارة فً ادارة االعمال باللغة االنجلٌزٌة

1:المجموعة

عضو هٌئة التدرٌس

الشعبة نوع النشاطعددالوحدات الوقتالٌوماسم المقرر رقم ورمز المقرر

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة
123408:0010:00محاضرة 2سلم104

128211:0002:00محاضرة 3حسب231

126208:0011:00محاضرة 3كم121ً

124311:0002:00محاضرة 3دار214

127410:0011:00تمارٌن1كم121ً

129309:0011:00تمارٌن2حسب231

125511:0002:00محاضرة 3دار111

السلوك التنظٌمً 

2طرق كمٌة

الوقت

2طرق كمٌة

الٌومالشعبةنوع النشاط

2:المجموعةالرابع:المستوىمبادئ إدارة األعمال:التخصص

عضو هٌئة التدرٌس

عددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1محاسبة التكالٌف

قراءات مختارة فً ادارة االعمال باللغة االنجلٌزٌة

اسس النظام السٌاسً فً االسالم 

1محاسبة التكالٌف



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة
130111:0002:00محاضرة3دار210

131108:0011:00محاضرة3دار241

132208:0011:00محاضرة3دار203

135211:0012:00تمارٌٌن1كم211ً

133308:0011:00محاضرة3دار271

134511:0002:00محاضرة3كم211ً

ادارة العملٌات

الرٌاضة المالٌة

الوقتالٌومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرر

عضو هٌئة التدرٌس

رقم ورمز المقرر

الرٌاضة المالٌة

ادارة التسوٌق

رٌادة االعمال

البٌئة القانونٌة لالعمال

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1:المجموعةالخامس:المستوىإدارة االعمال:التخصص



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة
136108:0011:00محاضرة3دار210

137111:0002:00محاضرة3دار241

138311:0002:00محاضرة3دار203

141310:0011:00تمارٌٌن1كم211ً

139511:0002:00محاضرة3دار271

140508:0011:00محاضرة3كم211ً الرٌاضة المالٌة

الرٌاضة المالٌة

الوقت

عضو هٌئة التدرٌس

البٌئة القانونٌة لالعمال

ادارة التسوٌق

رٌادة االعمال

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

2المجموعةالخامس:المستوىمبادئ ادارة االعمال:التخصص

الٌومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

ادارة العملٌات



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

142108:0011:00محاضرة3دار216

143111:0002:00محاضرة 3دار251

144211:0002:00محاضرة3دار330

145308:0011:00محاضرة3قصد211

146311:0002:00محاضرة3دار221

147208:0011:00محاضرة3دار263

الوقت

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1:المجموعةالسادس:المستوىمبادئ االعمال:التخصص

عضو هٌئة التدرٌس

الٌوم

ادارة الموارد البشرٌة

ادارة االعمال الدولٌة

المهارات االدارٌة

اقتصادٌات نقود وبنوك

الشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

االدارة المالٌة

نظم المعلومات االدارٌة



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

148111:0002:00محاضرة3دار216

149308:0011:00محاضرة 3دار251

150208:0011:00محاضرة3دار330

151211:0002:00محاضرة3قصد211

152108:0011:00محاضرة3دار221

153311:0002:00محاضرة3دار263

عضو هٌئة التدرٌس

ادارة الموارد البشرٌة

ادارة االعمال الدولٌة

الوقتالٌومالشعبةنوع النشاط

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

2:المجموعةالسادس:المستوىادارة االعمال:التخصص

عددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

المهارات االدارٌة

اقتصادٌات نقود وبنوك

االدارة المالٌة

نظم اامعاومات االدارٌة



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

154108:0011:00محاضرة3دار264

155111:0002:00محاضرة 3دار497

156208:0011:00محاضرة3دار324

157211:0002:00محاضرة3دار394

158308:0011:00محاضرة3دار323

159311:0002:00محاضرة3دار355

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1:المجموعةالسابع:المستوىادارة االعمال:التخصص

الوقتالٌومالشعبة

االدارة المالٌة الدولٌة

عضو هٌئة التدرٌس

نظم مساندة القرارات

1االدارة االستراتٌجٌة

قرارات التموٌل

منهج البحث فً ادارة االعمال

اسم المقرررقم ورمز المقرر

قرارات االستثمار

نوع النشاطعددالوحدات



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

160111:0002:00محاضرة3دار264

161108:0011:00محاضرة 3دار497

162211:0002:00محاضرة3دار324

163208:0011:00محاضرة3دار394

164311:0002:00محاضرة3دار323

165308:0011:00محاضرة3دار355

منهج البحث فً ادارة االعمال

قرارات االستثمار

االدارة المالٌة الدولٌة

نظم مساندة القرارات

1االدارة االستراتٌجٌة

قرارات التموٌل

الوقتالٌومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

عضو هٌئة التدرٌس

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

2:المجموعةالسابع:المستوىمبادئ ادارة االعمال:التخصص



االسم

اسم المستخدم 

على البوابة 

اإللكترونٌة

166108:0011:00محاضرة3دار218

167111:0002:00محاضرة 3قصد265

168408:0010:00محاضرة2دار284

169411:0002:00محاضرة3دار426

170211:0002:00محاضرة3دار499

171511:0002:00محاضرة3دار423

172508:0011:00محاضرة3دار424

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

1:المجموعةالثامن:المستوىمبادئ ادارة االعمال:التخصص

الوقتنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

عضو هٌئة التدرٌس

اخالقٌات العمل والمسؤولٌة االجتماعٌة

الٌوم

Eاتصال تجاري 

إدارة البنوك

2االدارة االستراتٌجٌة

الشعبة

األسواق المالٌة

اقتصادٌات الموارد

إدارة محفظة أوراق مالٌة



االسم
اسم المستخدم 

على البوابة 

173111:0002:00محاضرة3دار218

174108:0011:00محاضرة 3قصد265

175411:0001:00محاضرة2دار284

176408:0011:00محاضرة3دار426

177511:0002:00محاضرة3دار499

178508:0011:00محاضرة3دار423

179211:0002:00محاضرة3دار424 األسواق المالٌة

إدارة محفظة أوراق مالٌة

هـ1436-1435الفصل الدراسً الدراسً الثانً 

عضو هٌئة التدرٌس

الوقتالٌومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

اخالقٌات العمل والمسؤولٌة االجتماعٌة

اقتصادٌات الموارد

Eاتصال تجاري 

إدارة البنوك

2االدارة االستراتٌجٌة

2:المجموعةالثامن:المستوىمبادئ ادارة االعمال:التخصص


