
 

 
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعبوكالة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد   

 

 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 قسم التعليم عن بعد

 الجدول الدراسي للمحاضرات المباشرة لطالب التعليم  عن بعد

 2102سبتمبر واكتوبر يلشهر

 

 

 م7051 – م0011 م7051 – م0011 م5051   –م0011  اليوم

 مبادئ التسويق 2102-2-22السبت 
 )د0وائل الجريحي(

 مدخل المحاسبة المالية
 )أ0د0عاطف(

 واللياقةالصحة 
 ) د0 احمد محمد(

 مبادئ الرياضيات 2102-2-01االحد 
 )د0رائد الخصاونة(

 مهارات التعلم
 )د0 منصور (

 مبادئ االدارة
 )أ0د 0عبدالقادر(

 مبادئ االحصاء 2102-01-0االثنين 
 )أ0فراس حداد(

 العقيدة واالخالق
 )د0فهد (

 

 مهارات الحاسوب 2102-01-2الثالثاء 
 الصمادي()أ0حمزه 

 مهارات االتصال
 )أ0بالل الوادي(

 الرياضيات لإلدارة
 )د0ثابت القحطاني(

 اللغة االنجليزية العامة 2102-01-0االربعاء 
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي
 )أ0د0 محمد عبدالمطلب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعبوكالة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد   

 

 

 وخدمة المجتمعكلية الدراسات التطبيقية 

 قسم التعليم عن بعد

 الجدول الدراسي للمحاضرات المباشرة لطالب التعليم  عن بعد

 2102نوفمبرلشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7051 – 0011 7051 – 0011 5051 – 0011 اليوم

 مبادئ التسويق 2102-00-0السبت 
 )د0وائل الجريحي(

 مدخل المحاسبة المالية
 )أ0د0عاطف(

 الصحة واللياقة
 ) د0 احمد محمد(

 مبادئ الرياضيات 2102-00-0االحد 
 )د0رائد الخصاونة(

 مهارات التعلم
 )د0 منصور (

 مبادئ االدارة
 )أ0د 0عبدالقادر(

  2102- 00-5االثنين 
 مبادئ االحصاء
 )أ0فراس حداد(

 العقيدة واالخالق
 )د0فهد (

 

 مهارات الحاسوب 2102-00-0الثالثاء 
 )أ0حمزه الصمادي(

 مهارات االتصال
 )أ0بالل الوادي(

 الرياضيات لإلدارة
 )د0ثابت القحطاني(

 اللغة االنجليزية العامة 2102-00-7االربعاء 
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي
 )أ0د0 محمد عبدالمطلب(

 



 

 
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعبوكالة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد   

 

 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 قسم التعليم عن بعد

 الجدول الدراسي للمحاضرات المباشرة لطالب التعليم  عن بعد

 2102نوفمبرلشهر 

 

 

 7051 – 0011 7051 – 0011 5051 – 0011 اليوم

 مبادئ التسويق 2102-00-20السبت 
 )د0وائل الجريحي(

 مدخل المحاسبة المالية
 )أ0د0عاطف(

 الصحة واللياقة
 ) د0 احمد محمد(

 مبادئ الرياضيات 2102-00-25االحد 
 )د0رائد الخصاونة(

 مهارات التعلم
 )د0 منصور (

 مبادئ االدارة
 )أ0د 0عبدالقادر(

 مبادئ االحصاء 2102-00-20االثنين 
 )أ0فراس حداد(

 العقيدة واالخالق
 )د0فهد (

 

 

 مهارات الحاسوب 2102-00-27الثالثاء 
 )أ0حمزه الصمادي(

 مهارات االتصال
 )أ0بالل الوادي(

 الرياضيات لإلدارة
 )د0ثابت القحطاني(

 اللغة االنجليزية العامة 2102-00-22االربعاء 
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي
 )أ0د0 محمد عبدالمطلب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعبوكالة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد   

 

 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 قسم التعليم عن بعد

 المباشرة لطالب التعليم  عن بعدالجدول الدراسي للمحاضرات 

 2102لشهر ديسمبر

 

 

 

 

 

 

 7051 – 0011 7051 – 0011 5051 – 0011 اليوم

 مبادئ التسويق 2102-02-05السبت 
 )د0وائل الجريحي(

 مدخل المحاسبة المالية
 )أ0د0عاطف(

 الصحة واللياقة
 ) د0 احمد محمد(

 مبادئ الرياضيات 2102-02-00االحد 
 )د0رائد الخصاونة(

 التعلممهارات 
 )د0 منصور (

 مبادئ االدارة
 )أ0د 0عبدالقادر(

 مبادئ االحصاء 2102-02-07االثنين 
 )أ0فراس حداد(

 العقيدة واالخالق
 )د0فهد (

 

 مهارات الحاسوب 2102-02-02الثالثاء 
 )أ0حمزه الصمادي(

 مهارات االتصال
 )أ0بالل الوادي(

 الرياضيات لإلدارة
 )د0ثابت القحطاني(

 اللغة االنجليزية العامة 2102-02-02االربعاء 
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي
 )أ0د0 محمد عبدالمطلب(

 


