
األول: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
853111 MGT الدعجاني مقحم فالح محمد 19ص 10:10ص 2 7 193 09:10 - 0001محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

ص 09:00ص 2 7 193 08:00 - 001

م 12:30ص 2 7 194 11:30 - 001

854111 MGT الدعجاني مقحم فالح محمد 19م 02:00م 2 7 173 01:00 - 0001محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

ص 11:20ص 2 7 174 10:20 - 001

م 03:10م 2 7 173 02:10 - 001

855110 LAW السمحان عبدالعزيز صالح مشعل 29م 02:00م 2 3 194 01:00 - 0001محاضرة 3القانون مباديء

ص 11:20ص 2 3 193 10:20 - 001

م 03:10م 2 3 194 02:10 - 001

856110 LAW المقرن محمد سعد عبدهللا 29م 12:30ص 2 3 193 11:30 - 0001محاضرة 3القانون مباديء

ص 10:10ص 2 3 194 09:10 - 001

ص 09:00ص 2 3 194 08:00 - 001

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

On line



ي: المستوى
ن
الثان

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
857110 ACC المطيري مرزوق عبيد مشعل 17ص 10:10ص 2 7 192 09:10 - 0001محاضرة 13 المحاسبة مباديء

ص 09:00ص 2 7 192 08:00 - 001

م 12:30ص 2 7 191 11:30 - 001

858110 ACC المطيري مرزوق عبيد مشعل 17م 02:00م 2 7 192 01:00 - 0001محاضرة 13 المحاسبة مباديء

ص 11:20ص 2 7 191 10:20 - 001

م 03:10م 2 7 192 02:10 - 001

859110 ECO الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 5م 12:30ص 2 7 192 11:30 - 0001محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

ص 09:00ص 2 7 191 08:00 - 001

ص 10:10ص 2 7 191 09:10 - 001

860110 ECO الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 5ص 11:20ص 2 7 192 10:20 - 0001محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

م 02:00م 2 7 191 01:00 - 001

م 03:10م 2 7 191 02:10 - 001

1212110 MAT تومي علي محفوظ سعيد 7م 03:10م 2 6 141 02:10 - 0001محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

ص 11:20ص 2 6 142 10:20 - 001

م 02:00م 2 6 141 01:00 - 001

1213110 MAT تومي علي محفوظ سعيد 7ص 09:00ص 2 6 141 08:00 - 0001محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

ص 10:10ص 2 6 141 09:10 - 001

م 12:30ص 2 6 142 11:30 - 001

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



866111 ENG 20م 02:00م 2 6 54 01:00 - 0001محاضرة 3االنجليزية اللغة

ص 11:20ص 2 6 53 10:20 - 001

م 03:10م 2 6 54 02:10 - 001



الثالث: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
861211 ACC 2م 03:10م 2 7 193 02:10 - 0001محاضرة 23 المحاسبة مباديء

م 02:00م 2 7 193 01:00 - 001

ص 11:20ص 2 7 194 10:20 - 001

862211 ACC 2ص 09:00ص 2 6 123 08:00 - 0001محاضرة 23 المحاسبة مباديء

ص 10:10ص 2 6 123 09:10 - 001

م 12:30ص 2 6 124 11:30 - 001

863212 ECO إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 28ص 09:00ص 2 7 194 08:00 - 0001محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

ص 10:10ص 2 7 194 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 193 11:30 - 001

864210 STA تومي علي محفوظ سعيد 8م 02:00م 2 6 143 01:00 - 0001محاضرة 3االحصاء مباديء

ص 11:20ص 2 6 144 10:20 - 001

م 03:10م 2 6 143 02:10 - 001

865210 STA تومي علي محفوظ سعيد 8ص 09:00ص 2 6 143 08:00 - 0001محاضرة 3االحصاء مباديء

م 12:30ص 2 6 144 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 6 143 09:10 - 001

1480210 STA ربعي مهذب عبدهللا عمر 8ص 10:10ص 2 6 13 09:10 - 0001محاضرة 3االحصاء مباديء

ص 09:00ص 2 6 13 08:00 - 001

م 12:30ص 2 6 14 11:30 - 001

المجمعة- الجدول الدراسي 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

ي المحاسبة: القسم
ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



1481210 STA ربعي مهذب عبدهللا عمر 8م 02:00م 03 01:00محاضرة 3االحصاء مباديء

م 03:10م 3 02:10

ص 11:20ص 4 10:20

الرابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
868220 ACC 25ص 09:00ص 2 7 171 08:00 - 0001محاضرة 13 متوسطة محاسبة

ص 10:10ص 2 7 171 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 172 11:30 - 001

869220 ACC الشرفاء مدهللا جميل امجد 25ص 10:10ص 2 7 172 09:10 - 0001محاضرة 13 متوسطة محاسبة

م 12:30ص 2 7 171 11:30 - 001

ص 09:00ص 2 7 172 08:00 - 001

870230 ACC الدهام عبدالمحسن دهام مشعل 10م 03:10م 2 7 171 02:10 - 0001محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

ص 11:20ص 2 7 172 10:20 - 001

م 02:00م 2 7 171 01:00 - 001

871230 ACC 10ص 09:00ص 2 7 11 08:00 - 0001محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

ص 10:10ص 2 7 11 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 12 11:30 - 001

1598212 MGT 17ص 09:00ص 04 08:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات

م 12:30ص 3 11:30

ص 10:10ص 4 09:10

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



1599212 MGT 17م 02:00م 04 01:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات

م 03:10م 4 02:10

ص 11:20ص 3 10:20

872230 MGT إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد 5م 02:00م 2 7 172 01:00 - 0001محاضرة 3العمليات إدارة

ص 11:20ص 2 7 171 10:20 - 001

م 03:10م 2 7 172 02:10 - 001



الخامس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
879210 FIN جديع نهار سيف محمد 22ص 11:20ص 2 8 84 10:20 - 0001محاضرة 3المالية مباديء

م 03:10م 2 8 83 02:10 - 001

م 02:00م 2 8 83 01:00 - 001

873321 ACC عيسى كامل محمود عارف 29ص 09:00ص 2 7 174 08:00 - 0001محاضرة 23 متوسطة محاسبة

ص 10:10ص 2 7 174 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 173 11:30 - 001

874321 ACC عيسى كامل محمود عارف 29ص 11:20ص 2 7 193 10:20 - 0001محاضرة 23 متوسطة محاسبة

م 02:00م 2 7 194 01:00 - 001

م 03:10م 2 7 194 02:10 - 001

877350 ACC الجندي عبدالعزيز يوسف تامر 7م 02:00م 2 7 14 01:00 - 0001محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة

ص 11:20ص 2 7 13 10:20 - 001

م 03:10م 2 7 14 02:10 - 001

878350 ACC الجندي عبدالعزيز يوسف تامر 7ص 09:00ص 2 7 14 08:00 - 0001محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة

م 12:30ص 2 7 13 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 7 14 09:10 - 001

876210 MKT جديع نهار سيف محمد 16م 12:30ص 2 6 184 11:30 - 0001محاضرة 3التسويق مباديء

ص 10:10ص 2 6 183 09:10 - 001

ص 09:00ص 2 6 183 08:00 - 001

وحدة الجداول واالختبارات

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



875220 LAW البشر عبدالرحمن محمد وليد 2م 07:50م 1 2 06:50مدمج0محاضرة 3التجاري القانون

م 06:40م 1 05:40مدمج

السادس: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
882322 ACC الدهام عبدالمحسن دهام مشعل 23ص 09:00ص 2 6 181 08:00 - 0001محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة

ص 10:10ص 2 6 181 09:10 - 001

م 12:30ص 2 6 182 11:30 - 001

1632322 ACC 23ص 09:00ص 2 6 182 08:00 - 0001محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة

ص 10:10ص 2 6 182 09:10 - 001

م 12:30ص 2 6 181 11:30 - 001

883340 ACC 28ص 09:00ص 2 3 192 08:00 - 0001محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة

م 12:30ص 2 3 191 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 3 192 09:10 - 001

1633340 ACC 28ص 10:10ص 2 8 81 09:10 - 0001محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة

ص 09:00ص 2 8 81 08:00 - 001

م 12:30ص 2 8 82 11:30 - 001

881370 ACC حشاد عمر محمد طارق 5م 06:40م 3 05:40مدمج0محاضرة 3المحاسبية المعلومات نظم

م 05:30م 3 4 04:30مدمج

880220 MGT الغامدي جحران احمد علي 14م 02:00م 2 6 182 01:00 - 0001محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

م 03:10م 2 6 182 02:10 - 001

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

وكالة الكلية للشؤون التعلمية



ص 11:20ص 2 6 181 10:20 - 001

884330 MGT عمر السيد عبدالرزاق احمد 17م 03:10م 2 3 191 02:10 - 0001محاضرة 3االستراتيجية االدارة

ص 11:20ص 2 3 192 10:20 - 001

م 02:00م 2 3 191 01:00 - 001

السابع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
891311 FIN عمر السيد عبدالرزاق احمد 8م 03:10م 2 7 174 02:10 - 0001محاضرة 3المالية والمؤسسات األسواق

م 02:00م 2 7 174 01:00 - 001

ص 11:20ص 2 7 173 10:20 - 001

888323 ACC حيدر حمود طه فهد 2ص 09:00ص 2 3 33 08:00 - 0001محاضرة 3متقدمة مالية محاسبة

م 12:30ص 2 3 34 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 3 33 09:10 - 001

889323 ACC حيدر حمود طه فهد 2ص 11:20ص 2 3 44 10:20 - 0001محاضرة 3متقدمة مالية محاسبة

م 03:10م 2 3 43 02:10 - 001

م 02:00م 2 3 43 01:00 - 001

885331 ACC عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف 26ص 11:20ص 2 6 184 10:20 - 0001محاضرة 3التكاليف محاسبة

م 03:10م 2 6 183 02:10 - 001

م 02:00م 2 6 183 01:00 - 001

886331 ACC عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف 26ص 10:10ص 2 7 173 09:10 - 0001محاضرة 3التكاليف محاسبة

م 12:30ص 2 7 174 11:30 - 001

وحدة الجداول واالختبارات

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان



ص 09:00ص 2 7 173 08:00 - 001

890360 ACC الشرفاء مدهللا جميل امجد 19م 06:40م 2 05:40مدمج0محاضرة 3الداخلية المراجعة

م 05:30م 1 2 04:30مدمج

887426 ACC حيدر حمود طه فهد 14ص 10:10ص 2 6 144 09:10 - 0001محاضرة 3المالية التقارير تحليل

م 12:30ص 2 6 143 11:30 - 001

ص 09:00ص 2 6 144 08:00 - 001



الثامن: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1202427 ACC 10ص 11:20ص 2 3 191 10:20 - 0001محاضرة 3المتخصصة المنشآت في المحاسبة

م 02:00م 2 3 192 01:00 - 001

م 03:10م 2 3 192 02:10 - 001

1203432 ACC حشاد عمر محمد طارق 16ص 09:00ص 2 8 82 08:00 - 0001محاضرة 3االدارية المحاسبة

م 12:30ص 2 8 81 11:30 - 001

ص 10:10ص 2 8 82 09:10 - 001

1204432 ACC حشاد عمر محمد طارق 16ص 09:00ص 2 7 131 08:00 - 0001محاضرة 3االدارية المحاسبة

ص 10:10ص 2 7 131 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 132 11:30 - 001

1205461 ACC 22م 06:40م 3 05:40مدمج0محاضرة 3الخارجية المراجعة

م 05:30م 3 4 04:30مدمج

1206471 ACC المطيري مرزوق عبيد مشعل 4م 02:00م 2 7 41 01:00 - 0001محاضرة 3المحاسبة في اآللي الحاسب تطبيقات

م 03:10م 2 7 41 02:10 - 001

ص 11:20ص 2 7 42 10:20 - 001

1207471 ACC المطيري مرزوق عبيد مشعل 4ص 09:00ص 2 7 41 08:00 - 0001محاضرة 3المحاسبة في اآللي الحاسب تطبيقات

ص 10:10ص 2 7 41 09:10 - 001

م 12:30ص 2 7 42 11:30 - 001

1201204 LAW الخولي فتحي محمد احمد 28م 06:40م 4 05:40مدمج0محاضرة 3االسالمي الفقه في المالية المعامالت

م 07:50م 3 4 06:50مدمج

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية



التاسع: المستوى

نالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة ة االختباراىلمناليومالقاعةالمسجلي  المحاضنفتر
1208420 ACC المطيري مرزوق عبيد مشعل ص 09:00ص 03 4 5 08:00تدريب 6ميداني تدريب

ص 10:10ص 3 4 5 09:10

1209420 ACC الدهام عبدالمحسن دهام مشعل م 03:10م 03 4 5 02:10تدريب 6ميداني تدريب

م 02:00م 3 4 5 01:00

1210428 ACC الدهام عبدالمحسن دهام مشعل 25م 05:30م 1 2 04:30مدمج0محاضرة 3المحاسبة معايير

م 06:40م 2 05:40مدمج

1211441 ACC عيسى كامل محمود عارف 13م 06:40م 1 05:40مدمج0محاضرة 3المحاسبة في البحث وطرق مناهج

م 07:50م 1 2 06:50مدمج

On lineمحاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
ي المحاسبة: القسم

ن
1445 / 1444الفصل الدراسي الثان

كلية إدارة األعمال
























