
األول: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1113111 MGT الفليح محمد سعد 19ص 11:20ص 02 10:20محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

م 03:10م 1 02:10

م 02:00م 1 01:00

1115111 MGT الفليح محمد سعد 19م 03:10م 02 02:10محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

ص 11:20ص 1 10:20

م 02:00م 2 01:00

1117111 MGT الفليح محمد سعد 19م 12:30ص 01 11:30محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

ص 10:10ص 2 09:10

ص 09:00ص 2 08:00

1118111 MGT الفليح محمد سعد 19م 12:30ص 02 11:30محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

ص 10:10ص 1 09:10

ص 09:00ص 1 08:00

1180110 MAT علي نيازي فاروق شريف 7ص 10:10ص 01 09:10محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

ص 09:00ص 1 08:00

م 12:30ص 2 11:30

1181110 MAT ربعي مهذب عبدهللا عمر 7ص 10:10ص 02 09:10محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

م 12:30ص 1 11:30

ص 09:00ص 2 08:00

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



1182110 MAT ربعي مهذب عبدهللا عمر 7م 02:00م 02 01:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

ص 11:20ص 1 10:20

م 03:10م 2 02:10

1183110 MAT ربعي مهذب عبدهللا عمر 7م 03:10م 01 02:10محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

م 02:00م 1 01:00

ص 11:20ص 2 10:20

1467110 MAT علي نيازي فاروق شريف 7ص 10:10ص 2 7 12 09:10 - 0001محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

م 12:30ص 2 7 11 11:30 - 001

ص 09:00ص 2 7 12 08:00 - 001

1468110 MAT علي نيازي فاروق شريف 7م 02:00م 2 6 52 01:00 - 0001محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

م 03:10م 2 6 52 02:10 - 001

ص 11:20ص 2 6 51 10:20 - 001

On lineمتطلب جامعة

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

مقرر اختياري سلم

On line

On line

On line



ي: المستوى
ن
الثان

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1119110 ECO الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 5ص 11:20ص 2 7 54 10:20 - 0001محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

م 03:10م 2 7 53 02:10 - 001

م 02:00م 2 7 53 01:00 - 001

1127110 ECO الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 5ص 10:10ص 2 8 83 09:10 - 0001محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

ص 09:00ص 2 8 83 08:00 - 001

م 12:30ص 2 8 84 11:30 - 001

1466110 ECO إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 5م 02:00م 2 7 13 01:00 - 0001محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

ص 11:20ص 2 7 14 10:20 - 001

م 03:10م 2 7 13 02:10 - 001

1123111 MET عمر السيد عبدالرزاق احمد 11ص 09:00ص 03 08:00محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

ص 10:10ص 3 09:10

م 12:30ص 4 11:30

1129111 MET عمر السيد عبدالرزاق احمد 11ص 11:20ص 04 10:20محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

م 02:00م 3 01:00

م 03:10م 3 02:10

1477111 MET إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد 11م 02:00م 03 01:00محاضرة 3والبحث والتفكير التعليم مهارات

ص 11:20ص 4 10:20

م 03:10م 3 02:10

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



1478121 MGT الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 17م 02:00م 2 6 144 01:00 - 0001محاضرة 13 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

ص 11:20ص 2 6 143 10:20 - 001

م 03:10م 2 6 144 02:10 - 001

1597121 MGT الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 17م 12:30ص 2 6 183 11:30 - 0001محاضرة 13 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

ص 09:00ص 2 6 184 08:00 - 001

ص 10:10ص 2 6 184 09:10 - 001

1124110 LAW محمد بدر احمد ياسر 29ص 09:00ص 2 8 84 08:00 - 0001محاضرة 3القانون مباديء

ص 10:10ص 2 8 84 09:10 - 001

م 12:30ص 2 8 83 11:30 - 001

1130110 LAW المقرن محمد سعد عبدهللا 29ص 11:20ص 2 8 83 10:20 - 0001محاضرة 3القانون مباديء

م 02:00م 2 8 84 01:00 - 001

م 03:10م 2 8 84 02:10 - 001

On lineمحاضرة 2متطلب سلم



الثالث: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1131111 ACC 26م 03:10م 2 8 82 02:10 - 0001محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

ص 11:20ص 2 8 81 10:20 - 001

م 02:00م 2 8 82 01:00 - 001

1132111 ACC 26م 03:10م 2 7 43 02:10 - 0001تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

م 02:00م 2 7 43 01:00 - 001

1152111 ACC 26ص 10:10ص 2 3 32 09:10 - 0001محاضرة 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

م 12:30ص 2 3 31 11:30 - 001

ص 09:00ص 2 3 32 08:00 - 001

1153111 ACC 26ص 09:00ص 2 7 53 08:00 - 0001تمارين 3المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

ص 10:10ص 2 7 53 09:10 - 001

1133212 QUA تومي علي محفوظ سعيد 8ص 10:10ص 2 6 142 09:10 - 0001محاضرة 13 اإلداري اإلحصاء

م 12:30ص 2 6 141 11:30 - 001

ص 09:00ص 2 6 142 08:00 - 001

1154212 QUA تومي علي محفوظ سعيد 8م 02:00م 2 6 142 01:00 - 0001محاضرة 13 اإلداري اإلحصاء

م 03:10م 2 6 142 02:10 - 001

ص 11:20ص 2 6 141 10:20 - 001

1134213 MGT الفريضي احمد مصباح البشير 20ص 10:10ص 03 09:10محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

م 12:30ص 2 11:30

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

المجمعة- الجدول الدراسي 
وحدة الجداول واالختبارات

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



ص 09:00ص 3 08:00

1135221 HRM الغامدي جحران احمد علي 14م 02:00م 01 01:00محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

م 03:10م 1 02:10

ص 11:20ص 2 10:20

1155221 HRM الغامدي جحران احمد علي 14ص 09:00ص 01 08:00محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

م 12:30ص 2 11:30

ص 10:10ص 1 09:10

1136221 MIS الدعجاني مقحم فالح محمد 2ص 10:10ص 01 09:10محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظم

ص 09:00ص 1 08:00

م 12:30ص 3 11:30

1156221 MIS الدعجاني مقحم فالح محمد 2ص 11:20ص 03 10:20محاضرة 3اإلدارية المعلومات نظم

م 02:00م 1 01:00

م 03:10م 1 02:10



الرابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1426210 FIN القارزي طحطوح آدم موسى 22ص 11:20ص 2 7 34 10:20 - 0001محاضرة 3المالية مباديء

م 02:00م 2 7 33 01:00 - 001

م 03:10م 2 7 33 02:10 - 001

1427212 ECO إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 28م 03:10م 2 6 14 02:10 - 0001محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

ص 11:20ص 2 6 13 10:20 - 001

م 02:00م 2 6 14 01:00 - 001

1428230 ACC 10ص 10:10ص 2 7 195 09:10 - 0001محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

م 12:30ص 4 11:30

ص 09:00ص 2 7 195 08:00 - 001

1429210 MKT القارزي طحطوح آدم موسى 16ص 09:00ص 03 08:00محاضرة 3التسويق مباديء

م 12:30ص 5 11:30

ص 10:10ص 3 09:10

1486213 MGT الفريضي احمد مصباح البشير 20م 02:00م 03 01:00محاضرة 23 األعمال إدارة في إنجليزية قراءات

ص 11:20ص 2 10:20

م 03:10م 3 02:10

1430221 QUA ربعي مهذب عبدهللا عمر 4ص 09:00ص 04 08:00محاضرة 23 اإلداري اإلحصاء

م 12:30ص 3 11:30

ص 10:10ص 4 09:10

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



الخامس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1157220 ACC الشرفاء مدهللا جميل امجد 25م 03:10م 2 6 181 02:10 - 0001محاضرة 13 متوسطة محاسبة

م 02:00م 2 6 181 01:00 - 001

ص 11:20ص 2 6 182 10:20 - 001

1158313 ECO المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 13ص 09:00ص 2 7 132 08:00 - 0001محاضرة 3وبنوك نقود اقتصاديات

م 12:30ص 2 7 131 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 7 132 09:10 - 001

1159310 MGT إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 1م 02:00م 02 01:00محاضرة 3األعمال ادارة في البحث منهج

م 03:10م 2 02:10

ص 11:20ص 1 10:20

1160320 MGT القارزي طحطوح آدم موسى 7م 12:30ص 02 11:30محاضرة 3التنظيمي السلوك

ص 10:10ص 1 09:10

ص 09:00ص 1 08:00

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line



السادس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1161321 ACC عيسى كامل محمود عارف 29م 03:10م 2 3 33 02:10 - 0001محاضرة 23 متوسطة محاسبة

ص 11:20ص 2 3 34 10:20 - 001

م 02:00م 2 3 33 01:00 - 001

1162230 MGT إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد 5ص 11:20ص 03 10:20محاضرة 3العمليات إدارة

م 02:00م 4 01:00

م 03:10م 4 02:10

1163321 MGT الغامدي جحران احمد علي 11م 12:30ص 03 11:30محاضرة 3اإلجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات

ص 09:00ص 4 08:00

ص 10:10ص 4 09:10

1479321 MGT جديع نهار سيف محمد 11ص 09:00ص 04 08:00محاضرة 3اإلجتماعية والمسؤولية العمل أخالقيات

ص 10:10ص 4 09:10

م 12:30ص 3 11:30

1164330 MGT الغامدي جحران احمد علي 17ص 09:00ص 03 08:00محاضرة 3االستراتيجية االدارة

ص 10:10ص 3 09:10

م 12:30ص 4 11:30

1165326 LAW المقرن محمد سعد عبدهللا 2م 06:40م 2 05:40مدمج0محاضرة 3التجاري القانون

م 05:30م 1 2 04:30مدمج

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

كلية إدارة األعمال

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

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 



السابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1166321 FIN المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 8م 03:10م 2 3 32 02:10 - 0001محاضرة 3المحافظ وإدارة المالية األسواق

م 02:00م 2 3 32 01:00 - 001

ص 11:20ص 2 3 31 10:20 - 001

1167410 FIN المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 26ص 09:00ص 2 7 31 08:00 - 0001محاضرة 3البنكية العمليات

ص 10:10ص 2 7 31 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 32 11:30 - 001

1168426 ACC حيدر حمود طه فهد 14م 12:30ص 2 3 121 11:30 - 0001محاضرة 3المالية التقارير تحليل

ص 10:10ص 2 3 122 09:10 - 001

ص 09:00ص 2 3 122 08:00 - 001

1169420 MGT المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 2م 02:00م 01 01:00محاضرة 3والمتوسطة الصغيرة المشاريع ادراة

م 03:10م 1 02:10

ص 11:20ص 2 10:20

ي 
ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

كلية إدارة األعمال

المجمعة- الجدول الدراسي 
إدارة األعمال: القسم



الثامن: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1170310 FIN الفريضي احمد مصباح البشير 4ص 09:00ص 2 7 135 08:00 - 0001محاضرة 3االستثمار أساسيات

ص 10:10ص 2 7 135 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 134 11:30 - 001

1175403 FIN إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 15ص 10:10ص 2 7 32 09:10 - 0001محاضرة 3اإلستثمار في مختارة موضوعات

ص 09:00ص 2 7 32 08:00 - 001

م 12:30ص 2 7 31 11:30 - 001

1662420 FIN 28م 03:10م 2 3 123 02:10 - 0001محاضرة 3الشركات مالية

ص 11:20ص 2 3 124 10:20 - 001

م 02:00م 2 3 123 01:00 - 001

1173431 FIN الفريضي احمد مصباح البشير 16ص 09:00ص 2 7 134 08:00 - 0001محاضرة 3اإلئتمان وتحليل اإلقراض

ص 10:10ص 2 7 134 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 135 11:30 - 001

1174450 FIN الفريضي احمد مصباح البشير 10م 02:00م 05 01:00محاضرة 3الدولية المالية

ص 11:20ص 3 10:20

م 03:10م 5 02:10

كلية إدارة األعمال

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

وكالة الكلية للشؤون التعلمية



التاسع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1175403 FIN إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 15ص 10:10ص 2 7 32 09:10 - 0001محاضرة 3اإلستثمار في مختارة موضوعات

ص 09:00ص 2 7 32 08:00 - 001

م 12:30ص 2 7 31 11:30 - 001

1176418 MGT المطيري نقيان نقاء نقيان 0تدريب 3الميداني التدريب

1177418 MGT الشريف ناصر محمد ناصر 0تدريب 3الميداني التدريب

1482418 MGT 0تدريب 3الميداني التدريب

1178419 MGT الدعجاني مقحم فالح محمد 0محاضرة 11 تخرج مشروع

1179429 MGT الدعجاني مقحم فالح محمد 0محاضرة 22 تخرج مشروع

باإلتفاق 

باإلتفاق 

باإلتفاق 

باإلتفاق 

باإلتفاق 

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي إدارة األعمال: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال


















