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 قسم إدارة األعمال الدولية  
 المستوى الثاني  المستوى األول

 الوقت  اسم المقرر  ومـــــالي
القاعة /  
 المبنى 

 الوقت  اسم المقرر  وم ــــالي مدرس المقرر 
القاعة /  
 المبنى 

 مدرس المقرر 

 السبت 
English Language 1 8-10 4  أ/حنان قنبر ادارة   

 د/ عبدالملك  الحسامي  إدارة   Organizational behavior 10-12 3 السبت 
 Islamic Culture 10-12 3  أ.عبدهللا عبدالكريم  هندسة 

     األحد       األحد   

 االثنين 
Arabic Language1   8-10 3  د/ تغريد الشميري   هندسة 

     االثنين 
Principles of Business Management 10-12 2   د/ السفياني  إدارة 

 د/توفيق القدسي  إدارة   Management Information Systems 8-10 3 الثالثاء      الثالثاء 

 األربعاء  د/ عادل العامري  إدارة   Principles of Micro Economic 8-10 3 األربعاء 
Principles of Statistics 8-10 1   عبدهللا مدهش د/   إدارة 

Communication skills 10-12 3  أ / حنان قنبر   هندسة 

 الخميس  د / فضل عبدالمغني   إدارة   Principles of Financial Accounting I 8-10 2 الخميس 
Business Law 8-10 3   د / مراد الصبري   هندسة 

Business decision making 10-12 1   عبدهللا مدهش د/   إدارة 

 المستوى الرابع المستوى الثالث 

 الوقت  اسم المقرر  ومــــــالي
القاعة /  
 المبنى 

 الوقت  اسم المقرر  ومـــــالي المقررمدرس 
القاعة /  
 المبنى 

 مدرس المقرر 

 أ/ عارف الجابري  هندسة  entrepreneurship 10-12 3 السبت  أ/ عارف الجابري  ..........  Business logistics management 8-10 السبت 

 د.توفيق القدسي   المعرض  Electronic commerce 8-10 األحد  عبدالمغني   د/فضل  ادارة  Managerial Accounting 8-10 3 األحد 

 االثنين 
International human resource 

management 8-10  االثنين  د/ عبدالملك الحسامي  المعرض 
Strategic management 8-10 2   د.هشام  إدارة 

International trade 10-12  د/ عادل العامري  المعرض 

 الثالثاء 
Integrated marketing 

communication 
     الثالثاء  د/ توفيق القدسي  إدارة   2 10-12

 األربعاء 
Business ethics and corporate 

social responsibility 
 أ. حنان قنبر   إدارة   4 8-10

     األربعاء 
Organization Theory 10-12  4   السفياني  / د إدارة 

 الخميس      الخميس 
International marketing 8-10 3   د/ توفيق القدسي  إدارة 

Methods of Scientific Research 10-12 3    الصبري د.مراد  إدارة 
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