
 

 كلية الد راسات التطبيقية وخدمة المجتمع  –إعداد : وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

 

 وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

 م2015 /هـ 1436 الثاني  الدراسي للفصل األول  البث المباشر محاضرةجدول 

 والسابع والسادس رابعالالمستويات األول والثاني و

 

 

 

 

 م 7:50 – 6 م 7:50 – 6 م 5:50 – 4 م 5:50 – 4 التوقيت اليوم  /

 هـ1436-4-26األحد 

 م 15-2-2015
 قتصاد الجئيياإل مبادئ
 (ثاني مستوي)

 ال يوجد شئ
 إدارة العمليات
 ()مستوي سابع

تكنولوجيا المعلومات 
 في اإلدارة

 )مستوي سادس(

 هـ1436-4-27االثنين 

 م 16-2-2015
 لالدارةرياضيات 
 (ثاني )مستوي

 قانون تجاري
 )مستوي رابع(

 القيادة اإلدارية
 ()مستوي سابع

 اإلدارة الدولية
 )مستوي سادس(

هـ                436-4-28الثالثاء 

 م 17-2-2015

 (1مدخل محاسبة مالية )

 (ثاني)مستوي 
 

 طرق بحث
 )مستوي رابع(

 نظرية التنظيم
 ()مستوي سابع

 ريادة األعمال
 )مستوي سادس(

هـ                 1436-4-29األربعاء 

 م 18-2-2015

      مبادئ اإلدارة
 (ثاني)مستوي 
 

 مهارات إدارية
 )مستوي رابع(

 التغييرادارة 
 (سابع )مستوي

 

 سلوك مستهلك
 )مستوي سادس(

 هـ1436-4-30الخميس 

 م 19-2-2015

 
      اإلسالميةالعقيدة 

 (ثاني)مستوي 
 

 السياسي في اإلسالمالنظام 
 )مستوي رابع(

 تدريب عملي
 (سابع)مستوي 

 إدارة عامة
 )مستوي سادس(

 هـ1436-5-3األحد 

 م 22-2-2015
 مبادئ التسويق

 (ثاني)مستوي 
 مبادئ اإلدارة المالية

 )مستوي رابع(

ادارة المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

 (سابع )مستوي
 

نظام العمل والخدمة 
 المدنية

 سادس()مستوي 

 هـ1436-5-4األثنين 

 م 23-2-2015
 مبادئ الرياضيات
 )مستوي أول(

 مهارات كتابة إدارية
 )مستوي رابع(

 مبادئ اإلحصاء
 )مستوي أول(

 



 

 كلية الد راسات التطبيقية وخدمة المجتمع  –إعداد : وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

 وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

 م2015 /هـ 1436 الثاني الدراسي للفصل البث المباشر الثانيمحاضرة جدول 

 والسابع والسادس رابعالالمستويات األول والثاني و

 

 

 

 

  

 

 م 7:50 – 6 م 7:50 – 6 م 5:50 – 4 م 5:50 – 4 التوقيت اليوم  /

 هـ1436-5-17األحد 

 م 8-3-2015

 قتصاد الجئيياإل مبادئ
 (ثاني مستوي)

 ال يوجد شئ
 إدارة العمليات
 ()مستوي سابع

المعلومات تكنولوجيا 
 في اإلدارة

 )مستوي سادس(

 هـ1436-5-18االثنين 

 م 9-3-2015
 رياضيات لالدارة

 (ثاني )مستوي
 قانون تجاري
 )مستوي رابع(

 القيادة اإلدارية
 ()مستوي سابع

 اإلدارة الدولية
 )مستوي سادس(

هـ                436-5-19الثالثاء 

 م 10-3-2015

 (1مدخل محاسبة مالية )

 (ثاني)مستوي 
 

 طرق بحث
 )مستوي رابع(

 نظرية التنظيم
 ()مستوي سابع

 ريادة األعمال
 )مستوي سادس(

هـ                 1436-5-20األربعاء 

 م 11-3-2015

      مبادئ اإلدارة
 (ثاني)مستوي 
 

 مهارات إدارية
 )مستوي رابع(

 ادارة التغيير
 (سابع )مستوي

 

 سلوك مستهلك
 )مستوي سادس(

 هـ1436-5-21الخميس 

 م 12-3-2015
      اإلسالميةالعقيدة 

 (ثاني)مستوي 
 النظام السياسي في اإلسالم

 )مستوي رابع(
 تدريب عملي

 (سابع)مستوي 
 إدارة عامة

 )مستوي سادس(

 هـ1436-5-24األحد 

 م 15-3-2015
)مستوي  مبادئ التسويق
 (ثاني

 مبادئ اإلدارة المالية
 )مستوي رابع(

ادارة المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

 (سابع )مستوي
 

نظام العمل والخدمة 
 المدنية

 )مستوي سادس(

 هـ1436-5-25األثنين 

 م 16-3-2015
 مبادئ الرياضيات
 )مستوي أول(

 مهارات كتابة إدارية
 )مستوي رابع(

 مبادئ اإلحصاء
 )مستوي أول(

 



 

 كلية الد راسات التطبيقية وخدمة المجتمع  –إعداد : وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

 وكالة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

 م2015 /هـ 1436 الثاني الدراسي للفصل الثالث  البث المباشر محاضرةجدول 

 والسابع والسادس رابعالوالثاني والمستويات األول 

 م 7:50 – 6 م 7:50 – 6 م 5:50 – 4 م 5:50 – 4 التوقيت اليوم  /

 هـ1436-6-30األحد 

 م 19-4-2015

 قتصاد الجئيياإل مبادئ
 (ثاني مستوي)

 اليوجد شئ
 إدارة العمليات
 ()مستوي سابع

تكنولوجيا المعلومات 
 في اإلدارة

 )مستوي سادس(

 هـ1436-7-1االثنين 

 م 20-4-2015
 رياضيات لالدارة

 (ثاني )مستوي
 قانون تجاري
 )مستوي رابع(

 القيادة اإلدارية
 ()مستوي سابع

 اإلدارة الدولية
 )مستوي سادس(

هـ                436-7-2الثالثاء 

 م 21-4-2015

 (1مدخل محاسبة مالية )

 (ثاني)مستوي 
 

 طرق بحث
 )مستوي رابع(

 نظرية التنظيم
 ()مستوي سابع

 ريادة األعمال
 )مستوي سادس(

هـ                 1436-7-3األربعاء 

 م 22-4-2015

      مبادئ اإلدارة
 (ثاني)مستوي 
 

 مهارات إدارية
 )مستوي رابع(

 ادارة التغيير
 (سابع )مستوي

 

 سلوك مستهلك
 )مستوي سادس(

 هـ1436-7-4الخميس 

 م 23-4-2015
      اإلسالميةالعقيدة 

 (ثاني)مستوي 
 النظام السياسي في اإلسالم

 )مستوي رابع(
 تدريب عملي

 (سابع)مستوي 
 إدارة عامة

 )مستوي سادس(

 هـ1436-7-7األحد 

 م 26-4-2015
 مبادئ التسويق

 (ثاني)مستوي 
 مبادئ اإلدارة المالية

 )مستوي رابع(

ادارة المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

 (سابع )مستوي
 

نظام العمل والخدمة 
 المدنية

 )مستوي سادس(

 هـ1436-7-8األثنين 

 م 27-4-2015
 مبادئ الرياضيات
 )مستوي أول(

 مهارات كتابة إدارية
 )مستوي رابع(

 مبادئ اإلحصاء
 )مستوي أول(

 


