
األول: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
427111 MGT 19م 06:40م 4 05:40مدمج0محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

م 07:50م 3 4 06:50مدمج

520110 MAT علي نيازي فاروق شريف 7م 06:40م 3 05:40مدمج0محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

م 05:30م 3 4 04:30مدمج

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



ي: المستوى
ن
الثان

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
433110 ECO 5م 06:40م 4 05:40مدمج0محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

م 07:50م 3 4 06:50مدمج

442111 MET 11م 05:30م 1 2 04:30مدمج0محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

م 06:40م 2 05:40مدمج

438121 MGT 17م 06:40م 2 05:40مدمج0محاضرة 13 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

م 05:30م 1 2 04:30مدمج

441110 LAW جمعه محمد سمير محمد 29م 07:50م 1 2 06:50مدمج0محاضرة 3القانون مباديء

م 06:40م 1 05:40مدمج

محاضرة 2متطلب عرب

On lineمحاضرة 2متطلب سلم

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن



الثالث: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
518111 ACC 0محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئZ 90 1 S 2394 10:20 26ص 11:20ص

Z 90 1 S 2394 01:00 م 02:00م

Z 90 1 S 2394 02:10 م 03:10م

519111 ACC 0تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئZ 90 1 S 2385 02:10 م 03:10م

Z 90 1 S 2385 01:00 م 02:00م

670111 ACC 0محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئZ 87 1 S 2414 08:00 26ص 09:00ص

Z 87 1 S 2414 09:10 ص 10:10ص

Z 87 1 S 2414 11:30 م 12:30ص

671111 ACC 0تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئZ 87 1 S 2415 08:00 ص 09:00ص

Z 87 1 S 2415 09:10 ص 10:10ص

448212 QUA 0محاضرة 13 اإلداري اإلحصاءZ 90 1 S 2393 10:20 علي نيازي فاروق شريف 8ص 11:20ص

Z 90 1 S 2393 02:10 م 03:10م

Z 90 1 S 2393 01:00 م 02:00م

672212 QUA 0محاضرة 13 اإلداري اإلحصاءZ 90 1 S 2383 08:00 علي نيازي فاروق شريف 8ص 09:00ص

Z 90 1 S 2383 11:30 م 12:30ص

Z 90 1 S 2383 09:10 ص 10:10ص

452213 MGT 0محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءاتZ 90 1 S 2355 08:00 20ص 09:00ص

Z 90 1 S 2355 11:30 م 12:30ص

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



Z 90 1 S 2355 09:10 ص 10:10ص

776213 MGT 20م 02:00م 05 01:00محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

م 03:10م 5 02:10

ص 11:20ص 5 10:20

453221 HRM 0محاضرة 3البشرية الموارد إدارةZ 87 5 F 0793 09:10 محمد مكرب علي الدين ضياء 14ص 10:10ص

Z 87 5 F 0793 08:00 ص 09:00ص

Z 87 5 F 0793 11:30 م 12:30ص

455221 MIS 0محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظمZ 90 3 F 1094 08:00 زراعي طاهر محمد 2ص 09:00ص

Z 90 3 F 1094 11:30 م 12:30ص

Z 90 3 F 1094 09:10 ص 10:10ص

673221 MIS 0محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظمZ 90 1 S 2384 10:20 زراعي طاهر محمد 2ص 11:20ص

Z 90 1 S 2384 01:00 م 02:00م

Z 90 1 S 2384 02:10 م 03:10م



الرابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
460210 FIN يوسف االمين العوض محمد 22ص 09:00ص 01 08:00محاضرة 3المالية مباديء

ص 10:10ص 1 09:10

م 12:30ص 1 11:30

462212 ECO يوسف االمين العوض محمد 28ص 11:20ص 02 10:20محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

م 03:10م 2 02:10

م 02:00م 2 01:00

464230 ACC علي عبدالنعيم حمدي عرفات 10ص 09:00ص 03 08:00محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

ص 10:10ص 3 09:10

م 12:30ص 3 11:30

468210 MKT 16م 12:30ص 02 11:30محاضرة 3التسويق مباديء

ص 09:00ص 2 08:00

ص 10:10ص 2 09:10

470221 QUA 4م 03:10م 01 02:10محاضرة 23 اإلداري اإلحصاء

ص 11:20ص 1 10:20

م 02:00م 1 01:00

كلية إدارة األعمال

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن



الخامس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
476220 ACC علي عبدالنعيم حمدي عرفات 25م 02:00م 03 01:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة

ص 11:20ص 3 10:20

م 03:10م 3 02:10

479313 ECO محمد مكرب علي الدين ضياء 13م 03:10م 04 02:10محاضرة 3وبنوك نقود اقتصاديات

م 02:00م 4 01:00

ص 11:20ص 4 10:20

482310 MGT 1ص 09:00ص 04 08:00محاضرة 3األعمال ادارة في البحث منهج

ص 10:10ص 4 09:10

م 12:30ص 4 11:30

483320 MGT زراعي طاهر محمد 7ص 09:00ص 03 08:00محاضرة 3التنظيمي السلوك

م 12:30ص 3 11:30

ص 10:10ص 3 09:10

كلية إدارة األعمال
وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



السادس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
484321 ACC محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير 29ص 11:20ص 01 10:20محاضرة 23 متوسطة محاسبة

م 02:00م 1 01:00

م 03:10م 1 02:10

486230 MGT محمد مكرب علي الدين ضياء 5م 02:00م 02 01:00محاضرة 3العمليات إدارة

ص 11:20ص 2 10:20

م 03:10م 2 02:10

488321 MGT 0محاضرة 3اإلجتماعية والمسؤولية العمل أخالقياتZ 90 1 S 2392 08:00 زراعي طاهر محمد 11ص 09:00ص

Z 90 1 S 2392 09:10 ص 10:10ص

Z 90 1 S 2392 11:30 م 12:30ص

489330 MGT محمد مكرب علي الدين ضياء 17م 12:30ص 01 11:30محاضرة 3االستراتيجية االدارة

ص 10:10ص 1 09:10

ص 09:00ص 1 08:00

490326 LAW 2م 05:30م 1 2 04:30مدمج0محاضرة 3التجاري القانون

م 06:40م 2 05:40مدمج

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن



السابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
491321 FIN 8ص 10:10ص 04 09:10محاضرة 3المحافظ وإدارة المالية األسواق

ص 09:00ص 4 08:00

م 12:30ص 4 11:30

492410 FIN يوسف االمين العوض محمد 26ص 09:00ص 05 08:00محاضرة 3البنكية العمليات

م 12:30ص 5 11:30

ص 10:10ص 5 09:10

493426 ACC 14ص 11:20ص 04 10:20محاضرة 3المالية التقارير تحليل

م 02:00م 4 01:00

م 03:10م 4 02:10

495420 MGT محمد مكرب علي الدين ضياء 2ص 11:20ص 05 10:20محاضرة 3والمتوسطة الصغيرة المشاريع ادراة

م 03:10م 5 02:10

م 02:00م 5 01:00

مقرر حر

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال



الثامن: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
496310 FIN يوسف االمين العوض محمد 4ص 09:00ص 02 08:00محاضرة 3االستثمار أساسيات

ص 10:10ص 2 09:10

م 12:30ص 2 11:30

499413 FIN زراعي طاهر محمد 22م 03:10م 01 02:10محاضرة 3المالية المخاطر وإدارة التأمين مبادئ

ص 11:20ص 1 10:20

م 02:00م 1 01:00

500420 FIN زراعي طاهر محمد 28م 02:00م 03 01:00محاضرة 3الشركات مالية

ص 11:20ص 3 10:20

م 03:10م 3 02:10

501431 FIN 16ص 09:00ص 01 08:00محاضرة 3اإلئتمان وتحليل اإلقراض

ص 10:10ص 1 09:10

م 12:30ص 1 11:30

504450 FIN 10م 02:00م 02 01:00محاضرة 3الدولية المالية

ص 11:20ص 2 10:20

م 03:10م 2 02:10

إدارة األعمال: القسم

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي 
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال



التاسع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
505403 FIN يوسف االمين العوض محمد 13ص 10:10ص 03 09:10محاضرة 3اإلستثمار في مختارة موضوعات

م 12:30ص 3 11:30

ص 09:00ص 3 08:00

510418 MGT الفالح عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا 0تدريب 3الميداني التدريب

511418 MGT الحربي محمد فهد بندر 0تدريب 3الميداني التدريب

506419 MGT الحربي محمد فهد بندر 0محاضرة 11 تخرج مشروع

509429 MGT الحربي محمد فهد بندر 0محاضرة 22 تخرج مشروع باإلتفاق 

باإلتفاق 

باإلتفاق 

باإلتفاق 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي- الجدول الدراسي 
الزلفن

ي إدارة األعمال: القسم
ن
  1445 / 1444الفصل الدراسي الثان




















