
 

ljjoljgyryeryeryyyye 

 الكلية التطبيقية

 برامج الدبلومات المدفوعة

 الدبلومات المدفوعة

 هـ 1443بالفصل الدراس ي الثاني  للعام الجامعي  -  شطر الطالبات -الدبلومات املدفوعة  لبرامججدول االختبارات النهائية 

 ماتنالت

اليوم 

 والتاريخ
 الشعبة رقمه املقرر و  التخصص الفترة

عدد 

 الطالبات
 القاعة املحاضر

حد
األ

 

6  /
11  /

14
43

 هـ

 الثانية

 م 12 –ص  10

 اإلدارة مكتبيةدبلوم 

 )املستوى الثاني(

 مقدمة في اإلحصاء التطبيقي

3-1142123 
 111 د. بندر مرزوق املطيري  21 301

 وارد بشريةاملدبلوم 

 )املستوى الثاني(

 مقدمة في اإلحصاء 

3-1142205 

301 32 
 د. بندر مرزوق املطيري 

112 

302 32 113 

إدارة اعمال الحج و دبلوم 

 )املستوى الثاني( العمرة

 إدارة خدمات اإلعاشة والتموين 

2-1142251 
 114 د. تركي محمد حبيب هللا  33 301

ن 
ثني

اال
 

7  /
11  /

14
43

 هـ

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الرابع(

تطبيقات في السكرتارية واإلدارة املكتبية باللغة 

 اإلنجليزية 

3-1142241 

301 27 
 أ. منى خالد آل إبراهيم 

111 

302 26 112 

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الرابع(

 طرق تحليل و تصنيف الوظائف 

3-1142402 

 211 د. هوازن محمد نوح 37 301

302 32 
 د. هيفاء حسن الشامي 

212 

303 35 213 

 214 د. هوازن محمد نوح 35 304

دبلوم إدارة اعمال الحج و 

 العمرة )املستوى الثاني(

 إدارة اإلعالم والتوعية في الحج والعمرة 

2-1142256 
 113 د. عثمان بكر قزاز 33 301



 

ljjoljgyryeryeryyyye 

 الكلية التطبيقية

 برامج الدبلومات المدفوعة

 الدبلومات المدفوعة

اليوم 

 والتاريخ

عدد  الشعبة املقرر و رقمه التخصص الفترة

 الطالبات

 القاعة املحاضر

اء
الث

الث
 

8  /
11  /

14
43

 هـ 

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ املحاسبة املالية 

3-1142122 
 111 أ. هديل عبد هللا الحربي  21 301

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ املحاسبة 

3-1142204 

 112 د. أنس أسامة حكيم  32 301

 113 أ. أبرار عبيد الجحدلي  33 302

اء
بع ر

األ
 

9  /
11  /

14
43

 هـ 

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الرابع(

 نظم اإلدارة املكتبية املعاصرة 

3-1142242 

301 27 
 د. سحر خلف مددين 

111 

302 27 112 

 املوارد بشريةدبلوم 

 )املستوى الرابع(

 إعداد وتصميم نظم األجور والحوافز 

3-1142403 

 211 د. طارق محمد العقال 36 301

 212 د. عائشة محمد الزبيدي 33 302

 213 د. هيا صالح العثيمين 34 303

 214 د. عائشة محمد الزبيدي 37 304

دبلوم إدارة اعمال الحج و 

 )املستوى الثاني(العمرة 

 إدارة خدمات اإلقامة واإليواء 

2-1142252 
 113 د. عبد الرحمن محمد بشاوري 33 301

س
مي

لخ
ا

 

10  /
11  /

14
43

 هـ  

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الثاني(

 إدارة الجودة الشاملة 

2-1142125 
 111 د. سعد عزيز العتيبي  20 301

 املوارد بشريةدبلوم 

 )املستوى الثاني(

 ( 2اللغة اإلنجليزية ) 

3-1142201 

301 32 
 أ. ديما عايد البلوي 

112 

302 33 113 

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الرابع(

 تطبيقات على الحاسب في إدارة املوارد البشرية 

3-1142401 

301 36 

 د. سماح سعد فلمبان 

211 

302 33 212 

303 37 213 

 214 د. أفنان هاشم قاروت  35 304



 

ljjoljgyryeryeryyyye 

 الكلية التطبيقية

 برامج الدبلومات المدفوعة

 الدبلومات المدفوعة

اليوم 

 والتاريخ
 الشعبة رقمه و  املقرر  التخصص الفترة

عدد 

 الطالبات
 القاعة املحاضر

حد
األ

 

13  /
11  /

14
43

 هـ 

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ إدارة األعمال 

3-1142121 
 111 د. أغادير سالم العيدروس 21 301

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ إدارة االعمال 

3-1142202 

301 32 
 د. هوازن عبد الحفيظ الزبيدي

112 

302 33 113 

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الرابع(

 نظم العمل و العمال والتأمينات االجتماعية 

3-1142404 

301 34 
 د. هيا صالح العثيمين 

211 

302 33 212 

303 38 
 د. سحر خلف مددين 

213 

304 36 214 

ين
الثن

ا
 

14  /
11  /

14
43

 هـ  

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الرابع(

 العالقات العامة 

2-1142243 

301 28 
 أ. عندليب سعدي عدس

111 

302 25 112 

دبلوم إدارة اعمال الحج و 

 العمرة )املستوى الثاني(

 إدارة خدمات النقل والسفر 

2-1142253 
 113 د. منال علي عبد الرحمن  33 301

اء
الث

الث
 

15  /
11  /

14
43

 هـ

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ االقتصاد 

2-1142124 
 111 الرايسأ. أسماء املنصف  20 301

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الثاني(

 مبادئ االقتصاد 

3-1142203 

301 33 
 د. عبد هللا حسين عبد املجيد 

112 

302 32 113 

 دبلوم املوارد بشرية

 )املستوى الرابع(

 تنمية مهارات أخصائي املوارد البشرية 

3-1142405 

301 37 
 أ. هناء جزاء العتيبي 

211 

302 32 212 

303 36 
 أ. فادية حمدان الجنهي

213 

304 36 214 



 

ljjoljgyryeryeryyyye 

 الكلية التطبيقية

 برامج الدبلومات المدفوعة

 الدبلومات المدفوعة

اليوم 

 والتاريخ
 الشعبة املقرر و رقمه التخصص الفترة

عدد 

 الطالبات
 القاعة املحاضر

اء
بع ر

األ
 

16  /
11  /

14
43

 هـ 

 الثانية

 م 12 –ص  10

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الرابع(

 إعداد التقارير اإلدارية 

2-1142244 

301 28 
 د. مها يحيى الحازمي 

111 

302 26 112 

دبلوم إدارة اعمال الحج و 

 العمرة )املستوى الثاني(

 إدارة وتنظيم الحشود

3-1142254 
 113 د. سعد عزيز العتيبي  33 301

س 
مي

لخ
ا

 

17  /
11  /

14
43

 هـ

 الثانية

 م 12 –ص  10

 اإلدارة مكتبيةدبلوم 

 )املستوى الثاني(

 نظم العمل والتأمينات في اململكة 

2-1142126 
 111 أ. سهى عصام يغمور  20 301

 دبلوم اإلدارة مكتبية

 )املستوى الرابع(

 تطبيقات على الحاسب اآللي في اإلدارة املكتبية 

3-1142245 

301 27 
 د. سماح سعد فلمبان 

112 

302 27 113 

دبلوم إدارة اعمال الحج و 

 العمرة )املستوى الثاني(

 اإلرشاد السياحي للحجاج واملعتمرين 

2-1142255 
 114 د. هاني حسني عبد الحميد  33 301

 


