
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2743111 MGT  الدعجاني مقحم فالح محمد 37ص 10:50ص 323001 08:00محاضرة 3األعمال إدارة مباديء

2744110 LAW  سعفان محمد يوسف تامر 46م 05:50م 1 03:00عن بعد60محاضرة 3القانون مباديء

1405ENG 101 31م 07:50م 4 06:00عن بعد90محاضرة 2االنجليزية اللغة

110 INF  محاضرة 3المعلومات وتقنية الحاسب مهارات

MGT110محاضرة 3مهارات االتصال

101SALM
المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

On line

On line

On line



الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2745110 ACC  17ص 10:50ص 301004 08:00محاضرة 13 المحاسبة مباديء

2851110 ACC  الفراج المحسن عبد 17م 01:50ص 313002 11:00محاضرة 13 المحاسبة مباديء

2746110 ECO  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 40م 01:50ص 342004 11:00محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

3010110 ECO  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 40ص 10:50ص 324003 08:00محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايء

92110 MAT  تومي علي محفوظ سعيد 28م 01:50ص 302011 11:00محاضرة 3الرياضيات في مقدمة

2747111 ENG  موسى عبدالمولى عثمان عبدالمطلب 34م 05:50م 5 03:00عن بعد45محاضرة 3االنجليزية اللغة

102 SALAMمحاضرة 2االسالم وبناء المجتمع

101 ARABالمهارات اللغوية

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

أون الين

أون الين



الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2749211 ACC  الفراج المحسن عبد 25ص 10:50ص 333015 08:00محاضرة 23 المحاسبة مباديء

2852211 ACC  25م 01:50ص 313004 11:00محاضرة 23 المحاسبة مباديء

3218211 ACC  25ص 10:50ص 293005 08:00محاضرة 23 المحاسبة مباديء

2750212 ECO  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 44ص 10:50ص 344002 08:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

3013212 ECO  إبراهيم أبوالقاسم أحمد مدثر 44م 01:50ص 302041 11:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

3316212 ECO  44ص 10:50ص 303011 08:00محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديء

2751210 STA  تومي علي محفوظ سعيد 20ص 10:50ص 252083 08:00محاضرة 3االحصاء مباديء

3016210 STA  تومي علي محفوظ سعيد 20ص 10:50ص 292014 08:00محاضرة 3االحصاء مباديء

3317210 STA  20ص 10:50ص 302013 08:00محاضرة 3االحصاء مباديء

2752212 MGT  الفريضي احمد مصباح البشير 34م 01:50ص 302053 11:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات

3025212 MGT  الفريضي احمد مصباح البشير 34ص 10:50ص 343014 08:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات

3203212 MGT  34م 01:50ص 304005 11:00محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءات

2753220 LAW  البشر عبدالرحمن محمد وليد 49م 05:50م 2 03:00عن بعد70محاضرة 3التجاري القانون

1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

المجمعة- الجدول الدراسي 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2754210 FIN  الدريهم عبدالعزيز عبدهللا 41م 01:50ص 313011 11:00محاضرة 3المالية مباديء

2755220 ACC  عيسى كامل محمود عارف 29م 01:50ص 232082 11:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة

2853220 ACC  الشرفاء مدهللا جميل امجد 29ص 10:50ص 293012 08:00محاضرة 13 متوسطة محاسبة

2854230 ACC  53ص 10:50ص 482041 08:00محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

3012230 ACC  53م 05:50م 1 03:00عن بعد50محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء

2758220 MGT  بخيت سالمة حسانين فريد 47م 08:50م 5 06:00عن بعد86محاضرة 3البشرية الموارد إدارة

2759230 MGT  عبدهللا محمد طلعت معتز 31م 01:50ص 302083 11:00محاضرة 3العمليات إدارة

3004230 MGT  عبدهللا محمد طلعت معتز 31م 01:50ص 302002 11:00محاضرة 3العمليات إدارة

3029230 MGT  عبدهللا محمد طلعت معتز 31م 01:50ص 302015 11:00محاضرة 3العمليات إدارة

2630210 MKT  عبدهللا محمد طلعت معتز 26م 05:50م 3 03:00عن بعد99محاضرة 3التسويق مباديء

3026210 MKT  عبدهللا محمد طلعت معتز 26م 05:50م 4 03:00عن بعد51محاضرة 3التسويق مباديء

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2760321 ACC  عيسى كامل محمود عارف 46ص 10:50ص 302001 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

2761321 ACC  عيسى كامل محمود عارف 46ص 10:50ص 302002 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

3039321 ACC  عيسى كامل محمود عارف 46ص 10:50ص 312015 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

3219321 ACC  عيسى كامل محمود عارف 46ص 10:50ص 232084 08:00محاضرة 23 متوسطة محاسبة

2762322 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 37م 01:50ص 311081 11:00محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة

2763322 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 37ص 10:50ص 303004 08:00محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة

3220322 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 37م 01:50ص 283005 11:00محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبة

2764340 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 23م 01:50ص 313014 11:00محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة

2765340 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 23م 01:50ص 302042 11:00محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة

3221340 ACC  الرشيدي سمران عيد احمد 23م 01:50ص 293083 11:00محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبة

2861350 ACC  الجبر جبر عبدهللا مشعل 43م 06:50م 2 06:00عن بعد68محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة

3011350 ACC  الجبر جبر عبدهللا مشعل 43م 08:50م 1 06:00عن بعد68محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة

2768370 ACC  32م 05:50م 3 03:00عن بعد60محاضرة 3المحاسبية المعلومات نظم

3269370 ACC  32م 08:50م 3 06:00عن بعد60محاضرة 3المحاسبية المعلومات نظم

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

وحدة الجداول واالختبارات



السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2770311 FIN  المحمود علي ابراهيم عبدالعزيز 16م 08:50م 3 06:00عن بعد83محاضرة 3المالية والمؤسسات األسواق

2771323 ACC  حيدر حمود طه فهد 26م 01:50ص 342001 11:00محاضرة 3متقدمة مالية محاسبة

2772323 ACC  حيدر حمود طه فهد 26م 01:50ص 353013 11:00محاضرة 3متقدمة مالية محاسبة

2773331 ACC  عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف 34م 01:50ص 313015 11:00محاضرة 3التكاليف محاسبة

2774331 ACC  عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف 34ص 10:50ص 292005 08:00محاضرة 3التكاليف محاسبة

2855331 ACC  عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف 34ص 10:50ص 292004 08:00محاضرة 3التكاليف محاسبة

2775360 ACC  حيدر حمود طه فهد 52م 05:50م 1 03:00عن بعد49محاضرة 3الداخلية المراجعة

2646330 MGT  الفليح محمد سعد 40م 05:50م 2 03:00عن بعد98محاضرة 3االستراتيجية االدارة

3030330 MGT  الفليح محمد سعد 40م 05:50م 3 03:00عن بعد21محاضرة 3االستراتيجية االدارة

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2778420 ACC  الحقيل محمد احمد سليمان باإلتفاق 14تدريب 6ميداني تدريب

3222420 ACC  الجبر جبر أحمد جبر باإلتفاق 14تدريب 6ميداني تدريب

2780432 ACC  31ص 10:50ص 282012 08:00محاضرة 3االدارية المحاسبة

2781432 ACC  31م 01:50ص 261082 11:00محاضرة 3االدارية المحاسبة

2856432 ACC  31ص 10:50ص 293083 08:00محاضرة 3االدارية المحاسبة

2782461 ACC  37م 05:50م 1 03:00عن بعد42محاضرة 3الخارجية المراجعة

2784204 LAW  الخولي فتحي محمد احمد 17م 05:50م 3 03:00عن بعد108محاضرة 3االسالمي الفقه في المالية المعامالت

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

وحدة الجداول واالختبارات

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

2786427 ACC  53ص 10:50ص 262081 08:00محاضرة 3المتخصصة المنشآت في المحاسبة

2787427 ACC  53ص 10:50ص 301005 08:00محاضرة 3المتخصصة المنشآت في المحاسبة

2788428 ACC  الشرفاء مدهللا جميل امجد 44م 05:50م 4 03:00عن بعد58محاضرة 3المحاسبة معايير

2790441 ACC  صالحي علي محمد بسام 33م 05:50م 3 03:00عن بعد44محاضرة 3المحاسبة في البحث وطرق مناهج

2791471 ACC  22م 05:50م 2 03:00عن بعد71محاضرة 3المحاسبة في اآللي الحاسب تطبيقات

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

محاضرة 2متطلب جامعة ريادة أعمال

On line

On line

On line

وحدة الجداول واالختبارات

المجمعة- الجدول الدراسي 
1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية


















