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 10:00 - 08:00صباحا ً

مساء
 10:30صباحا ً 12:30 -
ً

14/04/2019

 101سمم

المدخل الى الثقافة االسالمية

09/08/1440

 457حسب

المراجعة

 2040قان

مصادر االلتزام

 4100قان

15/04/2019

 101عرب

المهارات المغوية

 104سمم

10/08/1440

 2070قان

المنظمات الدولية

 4180قان

المسؤولية المدنية عند األخطاء المهنية

الخميس

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

 321مال

أساسيات االستثمار

 441نما

إدارة المعرفة والتنقيب عن البيانات
أحكام التأمين
قانون الممكية واألموال

 103سمم

اسس النظام االقتصادى فى اإلسالم
التحكيم التجاري

 3090قان

اسس النظام السياسى فى االسالم

 4010قان

 102سمم

االسالم وبناء المجتمع

 1210نجم

مهارات القراءة

نجم 166

قراءات في ادارة األعمال

16/04/2019

 211نما

مقدمة في البرمجة

نجم 162

القراءة

 430نما

أمن المعمومات

11/08/1440

 3050قان

قانون العقوبات الخاص

 415ادر

ادارة المشروع

 300ادر

أساسيات اإلدارة

 4170قان

أحكام التنفيذ

 431حسب

المحاسبة االدارية

امب 401

التدريب والتطوير

17/04/2019

 103عرب

التحرير العربي

12/08/1440

 3120قان

العقود التجارية وعمميات البنوك

18/04/2019

 231ادر

عمم اإلدارة

13/08/1440

 2210نفس

عمم النفس التربوي

 4040قان

القانون البحري

 103حسب

مباديء المحاسبة المالية

 104حسب

مباديء المحاسبة اإلدارية

 4210قان

القانون الدولي لمبحار

20/04/2019

 1010قان

المدخل لمعموم القانونية

 201امب

مفاهيم عامة في إدارة األعمال

 307ادر

إدارة التكنولوجيا

15/08/1440

 2110قان

قانون األسرة

 215ادر

البيئة القانونية لألعمال

 327حسب

المحاسبة الحكومية والمنشآت غير الهادفة لمربح

 3010قان

العقود المدنية

 4060قان

المنازعات االدارية

 231مال

أساسيات إدارة الخطر والتأمين

 311نما

نظم مساندة الق اررات

امب 405

اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية

21/04/2019

امب 305

تخطيط وتطوير الموارد البشرية

 2090قان

القانون التجاري

 4230قان

قانون اإلجراءات الجنائي

16/08/1440

 3080قان

المواريث والوصايا والوقف

 142ريض

الرياضيات ()1

 143ريض

الرياضيات ()2

 1000خاص

مدخل إلى التربية الخاصة

 201تسق

مباديء التسويق

نجم 161

القواعد

نجم 167

الكتابة في إدارة األعمال

 413مال

تقييم األصول

 3020قان

قانون العمل والتأمينات االجتماعية

 218حسب

المحاسبة المتوسطة ـ2ـ

22/04/2019

امب 307

عالقات صناعية

 332حسب

المحاسبة الزكوية والضريبية

مال 423

إدارة المحفظة

17/08/1440

 315نما

التعامالت اإللكترونية

قان 4110

قانون النفط والغاز

امب 310

إدارة األداء والتعويضات

 323مال

األسواق والمؤسسات المالية

امب 221

السموك التنظيمي

 1020قان

تاريخ النظم القانونية

تفس 1110

عمم نفس النمو1-

 4070قان

أصول الفقه

امب 303

التصميم التنظيمي

 413ادر

إدارة الجودة الشاممة

 212ادر

التنبؤ في األعمال

 1220نجم

مهارات الكتابة

24/04/2019

 1040قان

المدخل لمفقه االسالمي

 4140قان

التجارة اإللكترونية

تسق 305

إدارة األعمال الدولية

19/08/1440

 2060قان

أحكام االلتزام

نجم 163

الكتابة

 3030قان

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

 101قصد

مباديء االقتصاد الجزئي

 4090قان

القانون الجوي

حسب 232

محاسبة التكاليف

23/04/2019
18/08/1440

األربعاء

 03:00 - 01:00مسا ًء

25/04/2019

 102قصد

مباديءاالقتصاد الكمي

امب 308

إدارة الموارد البشرية الدولية

20/08/1440

 3130قان

القانون المالي

 2020قان

قانون العقوبات العام

 411مال

تقييم الشركات

 113ادر

27/04/2019

 1030قان

القانون الدستوري

 110ادر

اإلحصاء في األعمال ()1

 491ادر

األدارة االستراتيجية

22/08/1440

 4030قان

أصول البحث والصياغة القانونية

 3040قان

الشركات التجارية

 4220قان

أحكام الضمان العيني والشخصي

عمم 140

مهارات االتصال

28/04/2019

 301نما

نظم إدارة قواعد البيانات

 211مال

مبادىء مالية الشركات

 3110قان

القانون الدولي الخاص

 4160قان

عمم اإلجرام والعقاب

 301مال

مالية الشركات المتقدمة

23/08/1440

 2030قان

القانون الدولي العام

 1400عمم

مهارات االتصال

 4020قان

اإلحصاء في األعمال ()2

مصطمحات قانونية بالمغة االنجميزية

 301حسب

المحاسبة المتقدمة

 223امب

إدارة الموارد البشرية

 4050قان

األوراق التجارية واإلفالس

امب 302

السموك الجماعي في المنظمات

 2080قان

قانون المرافعات المدنية والتجارية

 415مال

مالية الشركات الدولية

 306ادر

ابتكار مشروع جديد (موازي)

 451نما

إدارة المشاريع في نظم المعمومات

 4150قان

الممكية الفكرية

 201ادر

مقدمة في األعمال

مال 341

اساسيات االستثمار العقاري

 3060قان

حقوق االنسان

30/04/2019

 2010قان

القانون اإلداري 1

 201نما

نظم المعمومات اإلدارية

 4080قان

التدريب القانوني

25/08/1440

 2050قان

القانون االداري 2

 320ادر

إدارة العمميات

 217حسب

الحاسبة المتوسطة -1-

01/05/2019

 201عمل

مقدمة في األعمال

 140نهج

مهارات التعلم والتفكير والبحث

26/08/1440

امب 311

أخالقيات األعمال

 308ادر

القيادة والتغيير

29/04/2019
24/08/1440

قان 3070

اخالقيات المهن القانونية

