
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1089111 MGT   27م 01:50ص 0G084 11:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء رامي محمد محمود حسام

1090110 LAW  36م 01:50ص 0G093 11:00محاضرة 3القانون مباديء

ENG 101  21م 12:50ص 0F193 11:00محاضرة 2االنجليزية اللغة

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

101SALM
المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

On line

On line

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم



الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1092110 ACC   36م 01:50ص 0G014 11:00محاضرة 13 المحاسبة مباديء الجبر جبر عبدهللا مشعل

1093110 ECO   30م 01:50ص 0G023 11:00محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء يوسف االمين العوض محمد

1094111 ENG  24ص 10:50ص 0F153 08:00محاضرة 3االنجليزية اللغة

110 MAT  19ص 10:50ص 0G024 08:00محاضرة3الرياضيات في مقدمة

102 SALAMمحاضرة 2االسالم وبناء المجتمع

101 ARABالمهارات اللغوية

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم

On line

On line



الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1097211 ACC   18ص 10:50ص 0G023 08:00محاضرة 23 المحاسبة مباديء الجندي عبدالعزيز يوسف تامر

1098212 ECO   34م 01:50ص 0G024 11:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء محمد مكرب علي الدين ضياء

1100210 STA   28م 01:50ص 0G012 11:00محاضرة 3االحصاء مباديء تومي علي محفوظ سعيد

1099212 MGT   24م 04:50م 0G082 02:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات الجميل موسى سليمان اسامة

1101220 LAW  39م 04:50م 0G083 02:00محاضرة 3التجاري القانون

103 SALAMمحاضرة 2النظام االقتصادي في االسالمOn line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1107210 FIN   31ص 10:50ص 0F104 08:00محاضرة 3المالية مباديء يوسف االمين العوض محمد

1108220 ACC   33ص 10:50ص 0F122 08:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة صالحي علي محمد بسام

1109230 ACC   43ص 10:50ص 0G015 08:00محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1110210 MKT   18ص 10:50ص 0G013 08:00محاضرة 3التسويق مباديء زراعي طاهر محمد

1111220 MGT   37م 01:50ص 0F113 11:00محاضرة 3البشرية الموارد إدارة محمد مكرب علي الدين ضياء

1112230 MGT   21م 01:50ص 0F112 11:00محاضرة 3العمليات إدارة عبدهللا محمد طلعت معتز

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم

كلية إدارة األعمال



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1113321 ACC   36م 01:50ص 0F123 11:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة عيسى كامل محمود عارف

1114322 ACC   27ص 10:50ص 0F103 08:00محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة عيسى كامل محمود عارف

1115340 ACC   17م 01:50ص 0F124 11:00محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1116350 ACC   33م 04:50م 0G094 02:00محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة الجبر جبر عبدهللا مشعل

1117370 ACC   21م 04:50م 0G022 02:00محاضرة 3المحاسبية المعلومات نظم محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم



السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1118311 FIN   18ص 10:50ص 0F105 08:00محاضرة 3المالية والمؤسسات األسواق زراعي طاهر محمد

1119323 ACC   36ص 10:50ص 0F113 08:00محاضرة 3متقدمة مالية محاسبة صالحي علي محمد بسام

1120331 ACC   24م 01:50ص 0F173 11:00محاضرة 3التكاليف محاسبة الجندي عبدالعزيز يوسف تامر

1121360 ACC   42ص 10:50ص 0F112 08:00محاضرة 3الداخلية المراجعة الشرفاء مدهللا جميل امجد

1122330 MGT   30ص 10:50ص 0F101 08:00محاضرة 3االستراتيجية االدارة رامي محمد محمود حسام

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1123420 ACC   0تدريب 6ميداني تدريب الجبر جبر عبدهللا مشعل

1124432 ACC   21م 01:50ص 0F111 11:00محاضرة 3االدارية المحاسبة علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1125461 ACC   27م 01:50ص 0F172 11:00محاضرة 3الخارجية المراجعة الشرفاء مدهللا جميل امجد

1126204 LAW  39م 04:50م 0G093 02:00محاضرة 3االسالمي الفقه في المالية المعامالت

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم

باإلتفاق 



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1127426 ACC   40م 04:50م 0G014 02:00محاضرة 3المالية التقارير تحليل صالحي علي محمد بسام

1128427 ACC   43ص 10:50ص 0F171 08:00محاضرة 3المتخصصة المنشآت في المحاسبة محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير

1129428 ACC   20م 04:50م 0G092 02:00محاضرة 3المحاسبة معايير علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1130441 ACC   33م 01:50ص 0F144 11:00محاضرة 3المحاسبة في البحث وطرق مناهج صالحي علي محمد بسام

1131471 ACC   15م 01:50ص 0G045 11:00محاضرة 3المحاسبة في اآللي الحاسب تطبيقات حشاد عمر محمد طارق

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 
1443 / 1442الفصل الدراسي الثاني المحاسبة: القسم


















