
األول: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1639111 MGT 37م 05:50م 4 03:00عن بعد45محاضرة 3األعمال إدارة مباديء  الحربي محمد فهد بندر

1640110 LAW 46ص 10:50ص 3 08:00عن بعد80محاضرة 3القانون مباديء  جمعه محمد سمير محمد

1551ENG 101 31ص 09:50ص 5 08:00عن بعد96محاضرة 2االنجليزية اللغة  الفالح عثمان راشد عثمان

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

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

On line

On line

On line



الثاني: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1642110 ACC 42محاضرة 13 المحاسبة مباديءZ-90-G-0-0014 03:00 17م 05:50م  علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1679110 ACC 31محاضرة 13 المحاسبة مباديءF-1-1415 12:00 17م 02:50م  علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1643110 ECO 47محاضرة 3الجزئي االقتصاد مبايءF-911 03:00 40م 05:50م  يوسف االمين العوض محمد

1645110 MAT 39محاضرة 3الرياضيات في مقدمةF-1-1494 12:00 28م 02:50م  خليل عمرحسن

1644111 ENG 34ص 10:50ص 3 08:00عن بعد30محاضرة 3االنجليزية اللغة  المسلم ايوب

102 SALAMمحاضرة 2االسالم وبناء المجتمع

101 ARABالمهارات اللغوية

On line

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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



الثالث: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1646211 ACC 23محاضرة 23 المحاسبة مباديءS-2353 12:00 25م 02:50م

1680211 ACC 26محاضرة 23 المحاسبة مباديءS-2454 12:00 25م 02:50م  محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير

1647212 ECO 30محاضرة 3الكلي االقتصاد مباديءF-2-1245 03:00 44م 05:50م  محمد مكرب علي الدين ضياء

1648210 STA 47محاضرة 3االحصاء مباديءZ-90-G-0-0012 03:00 20م 05:50م  محجوب عمر محمد

1649212 MGT 34محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءاتF-6-0612 12:00 34م 02:50م  الجميل سليمان بن أسامة.أ .

1720212 MGT 19محاضرة 3األعمال إدارة في انجليزية قراءاتS-2454 03:00 34م 05:50م  الجميل سليمان بن أسامة.أ .

1650220 LAW 49ص 10:50ص 3 08:00عن بعد38محاضرة 3التجاري القانون

103 SALAMمحاضرة 2النظام االقتصادي في االسالم

1444 / 1443الفصل الدراسي األول المحاسبة: القسم

On line

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

الزلفي- الجدول الدراسي 



الرابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1651210 FIN 37محاضرة 3المالية مباديءS-2354 12:00 41م 02:50م  يوسف االمين العوض محمد

1652220 ACC 36محاضرة 13 متوسطة محاسبةF-1002 12:00 29م 02:50م  صالحي علي محمد بسام

1653230 ACC 53ص 10:50ص 5 08:00عن بعد48محاضرة 3اإلدارية والمحاسبة التكاليف مباديء  الجبر جبر عبدهللا مشعل

1655220 MGT 47م 09:50م 3 07:00عن بعد51محاضرة 3البشرية الموارد إدارة  الحربي محمد فهد بندر

1656230 MGT 43محاضرة 3العمليات إدارةF-912 03:00 31م 05:50م  محمد مكرب علي الدين ضياء

1559210 MKT 26ص 10:50ص 3 08:00عن بعد85محاضرة 3التسويق مباديء  زراعي طاهر محمد

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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



الخامس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1657321 ACC 32محاضرة 23 متوسطة محاسبةF-1-1413 03:00 46م 05:50م  محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير

1658322 ACC 38محاضرة 3الصغيرة المنشآت في المحاسبةF-915 12:00 37م 02:50م

1659340 ACC 43محاضرة 3والضريبة الزكاة عن المحاسبةF-913 12:00 23م 02:50م  عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف

1660350 ACC 43ص 10:50ص 4 08:00عن بعد52محاضرة 3للربح هادفة الغير والمنظمات الحكومية المحاسبة  الجبر جبر عبدهللا مشعل

1661370 ACC 32ص 10:50ص 2 08:00عن بعد61محاضرة 3المحاسبية المعلومات نظم

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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



السادس: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1662311 FIN 32محاضرة 3المالية والمؤسسات األسواقF-1-1495 12:00 16م 02:50م  زراعي طاهر محمد

1663323 ACC 25محاضرة 3متقدمة مالية محاسبةF-1-1453 12:00 26م 02:50م  علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1664331 ACC 24محاضرة 3التكاليف محاسبةF-1-1493 03:00 34م 05:50م  عبداللطيف الحسن محمد عبداللطيف

1683331 ACC 23محاضرة 3التكاليف محاسبةF-6-0614 03:00 34م 05:50م  محمد عبدالعظيم ابراهيم سمير

1665360 ACC 52ص 10:50ص 5 08:00عن بعد23محاضرة 3الداخلية المراجعة  حيدر حمود طه فهد

1575330 MGT 40ص 10:50ص 1 08:00عن بعد85محاضرة 3االستراتيجية االدارة  زراعي طاهر محمد

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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



السابع: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1667420 ACC 15تدريب 6ميداني تدريب  الجبر جبر عبدهللا مشعل

1668432 ACC 23محاضرة 3االدارية المحاسبةS-2451 03:00 31م 05:50م  علي عبدالنعيم حمدي عرفات

1684432 ACC 22محاضرة 3االدارية المحاسبةF-6-0613 03:00 31م 05:50م

1669461 ACC 37ص 10:50ص 2 08:00عن بعد13محاضرة 3الخارجية المراجعة

1670204 LAW 17ص 10:50ص 1 08:00عن بعد72محاضرة 3االسالمي الفقه في المالية المعامالت  الطوالة حذيفة سلطان

باإلتفاق 

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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



الثامن: المستوى

المحاضرفترة االختبارالىمناليومالقاعةالمسجلينالنشاطسالمقرر اسمالمقررالشعبة

1672427 ACC 33محاضرة 3المتخصصة المنشآت في المحاسبةS-2451 12:00 53م 02:50م  الشرفاء مدهللا جميل امجد

1673428 ACC 44ص 10:50ص 1 08:00عن بعد30محاضرة 3المحاسبة معايير  الشرفاء مدهللا جميل امجد

1674441 ACC 35ص 10:50ص 4 08:00عن بعد36محاضرة 3المحاسبة في البحث وطرق مناهج  صالحي علي محمد بسام

1675471 ACC 22ص 10:50ص 5 08:00عن بعد30محاضرة 3المحاسبة في اآللي الحاسب تطبيقات

كلية إدارة األعمال

وكالة الكلية للشؤون التعلمية

وحدة الجداول واالختبارات

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


















