
 

حث العل  ا وال ة للدراسات العل ل الة ال  و

 

  

 جدول اختبارات طالب املاجستري جلميع ختصصات كلية إدارة األعمال

  

  

  

  

  م٢٢/١٠/٢٠٢١  هـ١٦/٣/١٤٤٣  اجلمعةيوم 

  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

  ماجست إدارة أعمال
ة   ١١١٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ إدارة الموارد ال

ة ة الصح ادة  الرعا   ١١٠٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ الق

ة   ماجست محاس
ة ة الزك   ١١١٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  دراسات متقدمة  المحاس

  ١١١٥  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  تدقيق داخ 

ة   ماجست مال
ة متقدمة ة مال   ١١١٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ محاس

      

  ماجست اقتصاد
١االقتصاد الجز   ١١٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  

ر ة تقار حث وكتا   ١١٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ طرق 
دارة المخاطر   ١٠٩٠  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ إدارة الخطر والتأم   ماجست التأم و

سق   ي الم   عامر الدو

  م٢٣/١٠/٢٠٢١  هـ١٧/٣/١٤٤٣  السبتيوم 

  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

  ماجست إدارة أعمال
ق س   ١١١٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة ال

د   ١١٠٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  سالسل التور

ة   ماجست محاس
ة متقدمة ة إدار   ١١١٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس

      

ة   ماجست مال
ة ة  المال م ب ال   ١١١٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ األسال

ة متقدمة اسات مال   ١١٣٤  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  س

  ماجست اقتصاد
  ١١٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ االقتصاد السعودي

م  المخاطرإدارة تقي  ١١٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  
دارة المخاطر ل القرار  ماجست التأم و ة وتحل ون   ١٠٩٠  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ الجداول اإلل

سق     احمد العدسا  الم

  م٢٩/١٠/٢٠٢١  هـ٢٣/٣/١٤٤٣  اجلمعةيوم 

  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

  ماجست إدارة أعمال
ة  االعمال   ١١١٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  المحاس
ة ة الصح   ١١٠٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ إدارة الرعا

ة   ماجست محاس
ة ة معا ا محاس   ١١١٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  قضا
ة متقدمة ة مال   ١١١٥  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس

ة   ماجست مال
ثمار   ١١١٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  االس

      

  ماجست اقتصاد
  ١١٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ اقتصاد  

ــــع الطاقة   ١١٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ إدارة مشار
دارة المخاطر عات التأم   ماجست التأم و  ١٠٩٠  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  

د الرحمن السدرا  سق  ع   الم

  م٣٠/١٠/٢٠٢١  هـ٢٤/٣/١٤٤٣  السبتيوم 

  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

  ماجست إدارة أعمال
اتالإدارة  عمل  ١١١٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  

      

ة   ماجست محاس
ل ما محاس    ١١١٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  تحل

ة ة وفقا للمعاي الدول ة مال   ١١١٥  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس

ة   ماجست مال
ات المتقدمة ة ال   ١١١٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  مال

ة   ١١٣٤  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  الهندسة المال

  ماجست اقتصاد
ة ع   ١١٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠ اقتصاد الموارد الطب

ات الطاقة  ةاقتصاد   ١١٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  الدول
دارة المخاطر ة  ماجست التأم و ب اإلحصائ   ١٠٩٠  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  األسال

سق   ل الم د هللا الحب   ع



 

حث العل  ا وال ة للدراسات العل ل الة ال  و

   

  جدول اختبارات طالبات املاجستري جلميع ختصصات كلية إدارة األعمال (االختبار مببىن الطالبات)
  

  

 

  

    م٢٢/١٠/٢٠٢١  هـ١٦/٣/١٤٤٣  اجلمعةيوم 

  املراقبة  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

ة  ماجست إدارة أعمال ال  ١٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة الموارد ال   د. فام
ة ة الصح ادة  الرعا مان  ١٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  الق شة الجغ   أ.عا

ة ة  ماجست محاس ة الزك   د.ايناس عمارة  ٢٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  دراسات متقدمة  المحاس
ب  ٢٠٢٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  تدقيق داخ    د.أمال كع

ة ة متقدمة  ماجست مال ة مال   د.أحالم المس   ٢٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس
        

 د.سعاد بنور  ٢٠٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  ١االقتصاد الجز   ماجست اقتصاد
ر ة تقار حث وكتا   د.نجوى أم   ٢٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  طرق 

دارة    د. سوسن العرا   ٢٠٣٩  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة الخطر والتأم   المخاطرماجست التأم و

    م٢٣/١٠/٢٠٢١  هـ١٧/٣/١٤٤٣  السبتيوم 

  املراقبة  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

  ماجست إدارة أعمال
ق س ال  ١٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة ال   د. فام

د مان  ١٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  سالسل التور شة الجغ   أ.عا

ة   ماجست محاس
ة متقدمة ة إدار   د.ايناس عمارة  ٢٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس

        

ة   ماجست مال
ة ة  المال م ب ال   د.أحالم المس   ٢٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  األسال

ة متقدمة اسات مال   د.كوثر الشا   ١٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  س

  ماجست اقتصاد
بنور د.سعاد   ٢٠٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  االقتصاد السعودي  
م المخاطر   د.نجوى أم   ٢٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة تقي

دارة المخاطر ل القرار  ماجست التأم و ة وتحل ون   د. غدير العم   ٢٠٣٩  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  الجداول اإلل

    م٢٩/١٠/٢٠٢١  هـ٢٣/٣/١٤٤٣  اجلمعةيوم 

  املراقبة  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

ة  االعمال  ماجست إدارة أعمال ال  ١٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  المحاس   د. فام
ة ة الصح دالواحد  ١٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة الرعا ة ع   د. ناد

ة ة  ماجست محاس ة معا ا محاس   د.ايناس عمارة  ٢٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  قضا
ة متقدمة ة مال ب  ١٠١٩  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس   د.أمال كع

ة ثمار  ماجست مال   د.كوثر الشا   ٢٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  االس
    ١٠٢٢    

 د.سعاد بنور  ٢٠٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  اقتصاد    ماجست اقتصاد
ــــع الطاقة   د.نجوى أم   ٢٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  إدارة مشار

دارة المخاطر   د. منال عوض حسن  ٢٠٣٩  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  عات التأم   ماجست التأم و

    م٣٠/١٠/٢٠٢١  هـ٢٤/٣/١٤٤٣  السبتيوم 

  املراقبة  القاعة  الوقت  اسم املقرر  التخصص

اتالإدارة   ماجست إدارة أعمال ال  ١٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  عمل   د. فام
        

ة ل ما محاس   ماجست محاس   د.ايناس عمارة  ٢٠٢٦  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  تحل
ة ة وفقا للمعاي الدول ة مال ب  ٢٠٢٣  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  محاس   د.أمال كع

ةماجست  ات المتقدمة  مال ة ال   د.أحالم المس   ٢٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  مال
ة   د. سارة الع   ١٠٢٢  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  الهندسة المال

ة  ماجست اقتصاد ع  د.سعاد بنور  ٢٠٢٨  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  اقتصاد الموارد الطب
ة ات الطاقة الدول   د.نجوى أم   ٢٠٢٧  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  اقتصاد

دارة المخاطرماجست التأم  ة  و ب اإلحصائ   د.فاتن التو   ٢٠٣٩  ١٤:٣٠-١٢:٣٠  األسال


