
 

 

 

 

ي لكلية 
ون   شطر الطالب -إدارة االعمال جدول مواعيد التواصل االلكتر

 عضو هيئة التدريس الوقت اليوم المقر الرمز اسم المقرر

م ١١ -٠٣٣٩ االربعاء طالب وطالبات MKT 231 مبادئ التسويق  عبيد الشمري 

م٨ – ٠٣٣٩ االثني    طالب وطالبات MGT 231 مبادئ إدارة األعمال فتحي البوزيديد.    

ي 
م٨ – ٠٣٣٩ الثالثاء طالب ECON 231 مبادئ االقتصاد الجزن   د. عمر السيد 

١مبادئ المحاسبة   ACCT 231 م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب  د. خالد البلوي 

٢مبادئ المحاسبة   ACCT 241 م٠٣٣٩ - ٨ األحد طالب  د. مؤيد خنفر 

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب ECON 241 مبادئ االقتصاد الكلي  ي  
 
 د. دمحم الحوف

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء طالب MIS 241 نظم معلومات اداريه ي  
 د. دمحم العريف 

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء طالب FIN 241 مبادئ المالية  د. أحمد عساف 



٠٣٣٩ – ٥ م االربعاء طالب MGT 353 السلوك التنظيمي   د. ماجد قبل السلمي  

ونية م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MIS 352 التجارة االلكتر ي الكساسية 
 د. وصف 

م٠٣٣٩ - ٨ االثني    طالب MGT 232 مناهج البحث العلمي  الصمادي فد. أحن   

اتيجية م ١١ -٠٣٣٩ األحد طالب MGT 473 اإلدارة االستر ي    د. صالح الحرن 

م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 364 أخالقيات العمل  محمود منسي  

 د. خالد العطوي م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء وطالباتطالب  MKT 375 سلوك المستهلك

ية م٠٣٣٩ - ٨ االثني    طالب MGT 361 إدارة الموارد البشر ي  
 د. احمد الجهن 

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب MGT 352 تطور الفكر اإلداري  د. فهد العلي  

م٨ – ٠٣٣٩ الثالثاء طالب MGT 351 أساليب الكمية  د. عقلة نواش 

سياحية وفندقية منشات  MGT 474 م٨ – ٠٣٣٩ االثني    طالب ي    د. دمحم العتين 

م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MGT 362 نظرية تنظيم ي عبده 
 د. هان 

ي اإلسالم
م٠٣٣٩ - ٨ األحد طالب MGT 363 اإلدارة ف   د. عالء عل حسي    

م ١١ -٠٣٣٩ الثالثاء طالب FIN 352 تمويل ومصارف إسالمية البوزيديد. فتحي    

٠٣٣٩ – ٥ م االثني    طالب MGT 476 إدارة المواد واإلمداد ي  
 د. خالد قطنان 



 

 

 

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب MGT 485 إدارة المشاريع الدعرمي  ز د. عبد العزي   

٠٣٣٩ – ٥ م األحد طالب MGT 471 ادرة اإلنتاج  د. بن عامر داهيني    

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء طالب MGT 472 المنظمات غير ربحية  د. عثمان تاج الرس 

م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MGT 481 مراسالت إدارية البقمي د. حسن    

م١١ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 482 إدارة التغيير والتطوير  د. محمود المنسي  

م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 483 إدارة الجودة الشاملة  د. ماجد قبل السلمي  

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء طالب MGT 484 القيادة اإلدارية  د. عبدالعزيز الدعرمي  

م١١ – ٠٣٣٩ االثني    طالب MGT 487 تدريب عملي لإلدارة  د. دمحم الحسن عثمان 

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء وطالباتطالب  MGT 001 مبادئ إدارة عامة يف   علي الرسر

٠٣٣٩ – ٥ م األحد وطالباتطالب  MKT 442 إدارة التوزيع  د. عقلة نواش 

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء وطالباتطالب  MKT 482 التسويق السياحي   د. عبدالمجيد أبو حمادة 



 

ي لكلية 
ون   شطر الطالبات-إدارة االعمال جدول مواعيد التواصل االلكتر

 عضو هيئة التدريس الوقت اليوم المقر الرمز اسم المقرر

م ١١ -٠٣٣٩ االربعاء طالب وطالبات MKT 231 مبادئ التسويق  عبيد الشمري 

م٨ – ٠٣٣٩ االثني    طالب وطالبات MGT 231 مبادئ إدارة األعمال  د. فتحي البوزيدي 

ي 
م٨ – ٠٣٣٩ الثالثاء طالب ECON 231 مبادئ االقتصاد الجزن   د. سنيا الهادي مناعي  

١مبادئ المحاسبة   ACCT 231 م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب ي   ة المطت   د. سمت 

٢مبادئ المحاسبة   ACCT 241 م٠٣٣٩ - ٨ األحد طالب  د. غادة الطراونة 

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب ECON 241 مبادئ االقتصاد الكلي   د. سارة بنت سليمان 

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء طالب MIS 241 نظم معلومات اداريه  د. العنود الشهري  

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء طالب FIN 241 مبادئ المالية ة يوسف براهمية   د. سمت 

٠٣٣٩ – ٥ م االربعاء طالب MGT 353 السلوك التنظيمي   د. جيهان طه خليل  

ونية م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MIS 352 التجارة االلكتر ي د.  
مروج السليمان   



م٠٣٣٩ - ٨ االثني    طالب MGT 232 مناهج البحث العلمي  مواهب قسم السيد د.    

اتيجية م ١١ -٠٣٣٩ األحد طالب MGT 473 اإلدارة االستر اريج عبدهللا القمزي د.    

م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 364 أخالقيات العمل  دارين المنصور  

 د. خالد العطوي م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء وطالباتطالب  MKT 375 سلوك المستهلك

ية م٠٣٣٩ - ٨ االثني    طالب MGT 361 إدارة الموارد البرسر وسيلة بن ساهلد.    

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب MGT 352 تطور الفكر اإلداري نىه خليفة أحمد د.    

م٨ – ٠٣٣٩ الثالثاء طالب MGT 351 أساليب الكمية سلم سيد أحمد د.    

م٨ – ٠٣٣٩ االثني    طالب MGT 474 منشات سياحية وفندقية فايزة عمر محجوبد.    

م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MGT 362 نظرية تنظيم عبت  السيد السيد د.    

ي اإلسالم
 
م٠٣٣٩ - ٨ األحد طالب MGT 363 اإلدارة ف سحر السيد محمود د.    

م ١١ -٠٣٣٩ الثالثاء طالب FIN 352 تمويل ومصارف إسالمية ي النفزي د.   عائدة العرن   

٠٣٣٩ – ٥ م االثني    طالب MGT 476 إدارة المواد واإلمداد هبة هللا محسند.    

م٨ – ٠٣٣٩ االربعاء طالب MGT 485 إدارة المشاريع حنان أسامة حسن د.    

٠٣٣٩ – ٥ م األحد طالب MGT 471 ادرة اإلنتاج كائنكان فواز مرعي د.     



 

 

 

 

 

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء طالب MGT 472 المنظمات غت  ربحية فاطمة العطوي د.    

م٠٣٣٩ - ٨ الثالثاء طالب MGT 481 مراسالت إدارية  أمل قاسمد.    

م١١ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 482 إدارة التغيت  والتطوير عزة السيد سيد د.    

م٨ – ٠٣٣٩ األحد طالب MGT 483 إدارة الجودة الشاملة بخيتة حمدو د.    

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء طالب MGT 484 القيادة اإلدارية منال الزين ادريس د.    

م١١ – ٠٣٣٩ االثني    طالب MGT 487 تدريب عملي لإلدارة بازهت  نسيم عبد الغفار د.    

م٠٣٣٩ - ٨ االربعاء وطالباتطالب  MGT 001 مبادئ إدارة عامة يف    علي الرسر

٠٣٣٩ – ٥ م األحد وطالباتطالب  MKT 442 إدارة التوزيع  د. عقلة نواش 

٠٣٣٩ – ٥ م الثالثاء وطالباتطالب  MKT 482 التسويق السياحي   د. عبدالمجيد أبو حمادة 


