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ــ قس  م اإلدارة  ــــــــــــــ

 المستوى الثاني  المستوى األول 

 مدرس المقرر  القاعة / المبنى  الوقت  اسم المقرر  اليوم  مدرس المقرر  القاعة / المبنى  الوقت  اسم المقرر  اليوم 

 السبت 
 د/ مجيب الرحمن   هنري فايول  10-8 مبادئ االقتصاد الجزئي 

 مدهش  عبدهللا  /د إدارة  1 10-8 اإلحصاء  مبادئ السبت 
English Language 1 10-12 4  أ/بلقيس عبده    ادارة 

     األحد  السفياني   /د هنري فايول  12-10 مبادئ إدارة األعمال  األحد 

 االثنين 
 د/ تغريد الشميري   هندسة  3 12-10   101اللغة العربية 

 الرفاعي  /د ادارة  1 10-8 القانون  مبادئ االثنين 
 د.توفيق قائد  هندسة  3   2-12 1مبادئ المحاسبة المالية  

 المسلمي   عبدالغني/ د ادارة  3 12-10 العامة  اإلدارة الثالثاء      الثالثاء 

 األربعاء      األربعاء 
 أ / أسوان  هنري فايول  10-8 إدارة المبيعات 

 د/ عبدهللا مدهش  إدارة  1 12-10 واألعمال   المال  رياضيات

 فضل  مهاب /أ ادارة  4 12-10 االتصال  مهارات الخميس  أ/ عبدهللا عبدالكريم    هنري فايول  10-8 الثقافة اإلسالمية    الخميس 

 المستوى الرابع  المستوى الثالث 

 مدرس المقرر  المبنى القاعة /   الوقت  اسم المقرر  اليوم  مدرس المقرر  القاعة / المبنى  الوقت  اسم المقرر  اليوم 

 السبت  أ/ مهاب فضل  ادارة  3 10-8 نظم معلومات إدارية السبت 
 المسلمي  عبدالغني د/  ادارة  2 10-8 قضايا إدارية معاصرة  

 أ/ عبدالرحمن البحر   إدارة   E 10-12 2دراسات إدارية بــ 

 أ/ عبدالرحمن البحر   ادارة  2 12-10 إدارة المعرفة  األحد  أ/ عبدالملك المخالفي  هنري فايول  10-8 إدارة المشتريات والمخازن  األحد 

 د/عبدالغني  المسلمي  إدارة   1 10-8 إدارة االستراتيجية االثنين      االثنين 

 غالب   د/ سامية  فايول  هنري  12-10 إدارة مشروعات صغيرة  الثالثاء  عبدالرحمن السفياني/د إدارة   4 12-10 نظرية المنظمة  الثالثاء 

 األربعاء 
 أ/ميساء سلطان   هندسة   3 10-8 والتأمين  الخطر  إدارة

 أ/ميساء سلطان   هندسة  3 12-10 تجارة الكترونية  األربعاء 
 عادل العامري / د إدارة   3 12-10 مالية عامة 

     الخميس  د/منير الشرعبي   ادارة  1 10-8 محاسبة إدارية  الخميس 
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