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إدارة األعمال
S-69:30-11:00االربعاءS-59:30-11:00االثنين21137ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال1

S-68:00-9:30االربعاءS-48:00-9:30االثنين21237ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال2

S-48:00-9:30الخميسS-48:00-9:30الثالثاء21337ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال3

S-49:30-11:00الخميسS-49:30-11:00الثالثاء21437ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال4

S-59:30-11:00الخميس14:30-10913:00الثالثاء21537ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال5

S-58:00-9:30الخميسS-49:30-11:00االثنين21637ثانيطالباتMGMT101مبادئ االدارهادارة اعمال6

عن بعدF-229:30-11:00االربعاء11:00-9:30االحد41140رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال7

عن بعدF-228:00-9:30االربعاء9:30-8:00االحد41240رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال8

عن بعدF-218:00-9:30الخميس9:30-8:00االثنين41340رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال9

عن بعدF-219:30-11:00الخميس11:00-9:30االثنين41440رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال10

عن بعدF-2113:00-14:30الخميس14:30-13:00االثنين41540رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال11

عن بعد14:30-13:00االربعاء14:30-10213:00االحد41640رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال12

عن بعد12:30-11:00االربعاء14:30-11013:00االثنين41740رابعطالباتMGMT386مهارات اداريهادارة اعمال13

S-69:30-11:00الثالثاء11:00-1099:30االحد53143ت-خامسطالباتMGMT203سلوك تنظيميادارة اعمال14

S-49:30-11:00االربعاء11:00-1099:30االثنين54143اد-خامسطالباتMGMT203سلوك تنظيميادارة اعمال15

S-513:00-14:30الثالثاء12:30-10911:00االحد61137ن-سادسطالباتMGMT203سلوك تنظيميادارة اعمال16

S-48:00-9:30االربعاء9:30-1098:00االثنين61237ن-سادسطالباتMGMT203سلوك تنظيميادارة اعمال17

S-613:00-14:30الثالثاءS-513:00-14:30االحد54143اد-خامسطالباتMGMT383ادارة التفاوض وحل النزاعاتادارة اعمال18

S-59:30-11:00الثالثاءS-49:30-11:00االحد54142اد-خامسطالباتMGMT271ادارة استراتيجيهادارة اعمال19

S-58:00-9:30الثالثاءS-48:00-9:30االحد61137ن-سادسطالباتMGMT271ادارة استراتيجيهادارة اعمال20

C-713:00-14:30الثالثاءS-411:00-12:30االحد61237ن-سادسطالباتMGMT271ادارة استراتيجيهادارة اعمال21

S-511:00-12:30االربعاءS-611:00-12:30االثنين65142عم-سادسطالباتMGMT271ادارة استراتيجيهادارة اعمال22

S-59:30-11:00االربعاءS-69:30-11:00االثنين73131ت-سابعطالباتMGMT271ادارة استراتيجيهادارة اعمال23

عن بعدB-511:00-12:30االربعاء12:30-11:00االثنين54143اد-خامسطالباتMGMT111ادارة سلسلة االمداداتادارة اعمال24

عن بعدB-59:30-11:00االربعاء11:00-9:30االحد63126ت-سادسطالباتMGMT111ادارة سلسلة االمدادتادارة اعمال25

جدول القاعات الدراسية
 هـ1438 - 1437للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

وزارة التعليم 

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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C-7A9:30-11:00الثالثاءC-211:00-12:30االثنين64142اد-سادسطالباتMGMT492تكنولوجيا املعلومات في االدارهادارة اعمال26

B-1A9:30-11:00االربعاءC-29:30-11:00االثنين64242اد-سادسطالباتMGMT492تكنولوجيا املعلومات في االدارهادارة اعمال27

F-179:30-11:00الخميسC-7A8:00-9:30الثالثاء64142اد-سادسطالباتMGMT288نظام العمل والخدمه املدنيهادارة اعمال28

C-7A8:00-9:30االربعاءC-7A8:00-9:30االثنين64242اد-سادسطالباتMGMT288نظام العمل والخدمه املدنيهادارة اعمال29

F-28:00-9:30االربعاءF-68:00-9:30االثنين64142اد-سادسطالباتMGMT583اداره دوليهادارة اعمال30

9:30-1018:00الخميس9:30-1108:00الثالثاء64242اد-سادسطالباتMGMT583اداره دوليهادارة اعمال31

عن بعد11:00-9:30االربعاء11:00-1029:30االثنين64142اد-سادسطالباتMGMT444ريادة االعمالادارة اعمال32

عن بعد11:00-9:30الخميس11:00-1109:30الثالثاء64242اد-سادسطالباتMGMT444ريادة االعمالادارة اعمال33

F-58:00-9:30الخميسF-611:00-12:30االربعاء64142اد-سادسطالباتMGMT222االدارة العامهادارة اعمال34

F-511:00-12:30الخميس14:30-11013:00الثالثاء64242اد-سادسطالباتMGMT222االدارة العامهادارة اعمال35

14:30-10213:00الثالثاء12:30-10211:00االحد74144اد-سابعطالباتMGMT220ادارة عملياتادارة اعمال36

F-28:00-9:30الثالثاء11:00-1049:30االحد74144اد-سابعطالباتMGMT497مشروع التخرجادارة اعمال37

F-613:00-14:30االربعاءF-913:00-14:30االثنين74144اد-سابعطالباتMGMT390نظرية التنظيم وتصميم املنظماتادارة اعمال38

11:00-1029:30الثالثاءF-513:00-14:30االحد74144اد-سابعطالباتMGMT388ادارة التغيير والتطويرادارة اعمال39

F-211:00-12:30االربعاء12:30-11411:00االثنين74144اد-سابعطالباتMGMT333القيادة االداريةادارة اعمال40

B-514:30-16:00االربعاءB-914:30-16:00االثنين74140اد-سابعطالباتMGMT498التدريب العمليادارة اعمال41

S-68:00-9:30الخميسC-58:00-9:30االثنين84142اد-ثامنطالباتMGMT211ادارة موارد بشريةادارة اعمال42

S-69:30-11:00الخميسC-59:30-11:00االثنين84242اد-ثامنطالباتMGMT211ادارة موارد بشريةادارة اعمال43

S-611:00-12:30الخميسC-511:00-12:30االثنين84342اد-ثامنطالباتMGMT211ادارة موارد بشريةادارة اعمال44

S-413:00-14:30االربعاءS-68:00-9:30الثالثاء73131ت-سابعطالباتMGMT211ادارة موارد بشريةادارة اعمال45

F-98:00-9:30الثالثاء9:30-1028:00االحد84142اد-ثامنطالباتMGMT499موضوعات ادارية معاصرةادارة اعمال46

F-68:00-9:30الخميسB-98:00-9:30االثنين84242اد-ثامنطالباتMGMT499موضوعات ادارية معاصرةادارة اعمال47

F-69:30-11:00الخميسB-99:30-11:00االثنين84342اد-ثامنطالباتMGMT499موضوعات ادارية معاصرةادارة اعمال48

C-159:30-11:00الثالثاءS-69:30-11:00االحد84142اد-ثامنطالباتMGMT432ادارة الجودة الشاملةادارة اعمال49

S-511:00-12:30الخميس12:30-10911:00االثنين84242اد-ثامنطالباتMGMT432ادارة الجودة الشاملةادارة اعمال50

F-98:00-9:30الخميسB-58:00-9:30االثنين84342اد-ثامنطالباتMGMT432ادارة الجودة الشاملةادارة اعمال51

F-99:30-11:00الخميسF-229:30-11:00االثنين84142اد-ثامنطالباتMGMT421ادارة املشاريعادارة اعمال52

11011:12:30الثالثاء9:30-1108:00االحد84242اد-ثامنطالباتMGMT421ادارة املشاريعادارة اعمال53

C-1513:00-14:30الثالثاءS-611:00-12:30االحد84342اد-ثامنطالباتMGMT421ادارة املشاريعادارة اعمال54

B-58:00-9:30االربعاءF-228:00-9:30االثنين81138ن-ثامنطالباتMGMT421ادارة املشاريعادارة اعمال55

C-158:00-9:30الثالثاءS-68:00-9:30االحد81538ن-ثامنطالباتMGMT421ادارة املشاريعادارة اعمال56

14:30-11313:00الثالثاء12:30-10311:00االحد84142اد-ثامنطالباتMGMT555صنع القرارات وحل املشكالتادارة اعمال57

11:00-1139:30الثالثاء11:00-1039:30االحد84242اد-ثامنطالباتMGMT555صنع القرارات وحل املشكالتادارة اعمال58

9:30-1138:00الثالثاء9:30-1038:00االحد84342اد-ثامنطالباتMGMT555صنع القرارات وحل املشكالتادارة اعمال59
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علوم مالية
9:30-1098:00االربعاءC-28:00-9:30االحد41140رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه1

B-1A8:00-9:30الخميسF-158:00-9:30االثنين41240رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه2

B-1A9:30-11:00الخميسF-159:30-11:00االثنين41340رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه3

11:00-1099:30االربعاءC-29:30-11:00االحد41440رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه4

C-213:00-14:30االربعاءB-1A13:00-14:30االحد41540رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه5

C-211:00-12:30االربعاءB-1A11:00-12:30االحد41640رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه6

B-1A11:00-12:30الخميسF-1511:00-12:30االثنين41740رابعطالباتFIN101مبادئ اداره ماليهعلوم ماليه7

F-169:30-11:00االثنينC-1513:00-14:30االحد55142عم-خامسطالباتFIN288مالية الشركاتعلوم ماليه8

B-1A11:00-12:30االربعاءF-1613:00-14:30االثنين72130م-سابع طالباتFIN288مالية الشركاتعلوم ماليه9

C-1511:00-12:30الخميسF-1611:00-12:30االثنين72230م-سابع طالباتFIN288مالية الشركاتعلوم ماليه10

11:00-1039:30الثالثاءB-611:00-12:30االحد55142عم-خامسطالباتFIN363املاليه الدوليهعلوم ماليه11

B-69:30-11:00االربعاءF-911:00-12:30الثالثاء55142عم-خامسطالباتFIN462العمليات البنكيهعلوم ماليه12

9:30-1038:00الثالثاءB-69:30-11:00االحد55142عم-خامسطالباتFIN262التخطيط املالي الشخص يعلوم ماليه13

B-513:00-14:30االربعاءB-513:00-14:30االثنين65139عم-سادسطالباتFIN321ادارة البنوكعلوم ماليه14

F-69:30-11:00االربعاءB-59:30-11:00االثنين65139عم-سادسطالباتFIN331االستثمارعلوم ماليه15

C-158:00-9:30الخميسF-148:00-9:30الثالثاء65139عم-سادسطالباتFIN432ادارة املحافظعلوم ماليه16

12:30-10911:00االربعاءC-213:00-14:30االحد52143م-خامسطالباتFIN215االسواق املاليه في املؤسسات املاليهعلوم ماليه17

C-159:30-11:00الخميسF-159:30-11:00الثالثاء65142عم-سادسطالباتFIN215االسواق املاليه في املؤسسات املاليهعلوم ماليه18

B-511:00-12:30الخميسF-913:00-14:30الثالثاء65142عم-سادسطالباتFIN333التقارير املالية وتحليل القوائمعلوم ماليه19

F-513:00-14:30االربعاءF-613:00-14:30االثنين75139عم-سابعطالباتFIN497مشروع التخرجعلوم ماليه20

12:30-10311:00االربعاءB-511:00-12:30االحد75139عم-سابعطالباتFIN361تأمينعلوم ماليه21

B-513:00-14:30الخميس11:00-1139:30االحد75139عم-سابعطالباتFIN313البنوك والتمويل االسالميعلوم ماليه22

عن بعدB-911:00-12:30الخميس12:30-11:00االثنين75139عم-سابعطالباتFIN499موضوعات خاصه في العلوم املاليةعلوم ماليه23

B-614:30-16:00االربعاءB-514:30-16:00االثنين75130عم-سابعطالباتFIN498تدريب ميدانيعلوم ماليه24

B-611:00-12:30الخميسB-511:00-12:30االثنين85144عم-ثامنطالباتFIN362ادارة املخاطرعلوم ماليه25

عن بعدB-59:30-11:00الخميس12:30-11:00االحد85144عم-ثامنطالباتFIN488مشتقات ماليةعلوم ماليه26

B-613:00-14:30الخميسB-69:30-11:00االثنين85144عم-ثامنطالباتFIN489تقييم اصولعلوم ماليه27

F-29:30-11:00الثالثاءB-59:30-11:00االحد85144عم-ثامنطالباتFIN221التحليل املاليعلوم ماليه28

9:30-1148:00الثالثاءF-28:00-9:30االحد85144عم-ثامنطالباتFIN451التمويل االستثماري والعقاريعلوم ماليه29
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اساليب كمية
12:30-11:00الخميس12:30-11:00االثنين11140االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات1

12:30-11:00االربعاء12:30-11:00االحد11240االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات2

11:00-9:30االربعاء11:00-9:30االحد11340االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات3

14:30-13:00الخميس14:30-13:00الثالثاء11440االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات4

14:30-13:00االربعاء14:30-13:00االحد11530االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات5

12:30-11:00االربعاء11:00-9:30االثنين11630االولطالباتSTAT101مبادئ االحصاءالرياضيات6

11:00-9:30االربعاء11:00-9:30االحد11140االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات7

12:30-11:00الخميس12:30-11:00االثنين11240االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات8

11:00-9:30الخميس11:00-9:30االثنين11340االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات9

9:30-8:00االربعاء9:30-8:00االثنين11440االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات10

9:30-8:00الخميس9:30-8:00االحد11530االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات11

12:30-11:00الثالثاء12:30-11:00االحد11630االولطالباتMATH110مبادئ الرياضياتالرياضيات12

B-138:00-9:30الخميسF-168:00-9:30الثالثاء21137الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات13

B-13A9:30-11:00الخميسC-79:30-11:00الثالثاء21237الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات14

C-911:00-12:30االربعاءC-711:00-12:30االثنين21337الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات15

C-99:30-11:00االربعاءC-79:30-11:00االثنين21437الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات16

C-98:00-9:30االربعاءC-78:00-9:30االثنين21537الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات17

B-139:30-11:00الخميسF-169:30-11:00الثالثاء21637الثانيطالباتMATH120رياضيات لإلدارهالرياضيات18

C-513:00-14:30االربعاءF-1513:00-14:30االحد31143الثالثطالباتSTAT103احصاء لإلدارهالرياضيات19

C-511:00-12:30االربعاءF-1511:00-12:30االحد31243الثالثطالباتSTAT103احصاء لإلدارهالرياضيات20

F-1513:00-14:30الخميسF-1713:00-14:30الثالثاء31343الثالثطالباتSTAT103احصاء لإلدارهالرياضيات21

C-79:30-11:00االربعاءF-159:30-11:00االحد31443الثالثطالباتSTAT103احصاء لإلدارهالرياضيات22

F-1511:00-12:30الخميسF-179:30-11:00الثالثاء31543الثالثطالباتSTAT103احصاء لإلدارهالرياضيات23
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االقتصاد
B-1311:00-12:30الخميسC-911:00-12:30االثنين21137ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد1

B-139:30-11:00االربعاءC-99:30-11:00االثنين21237ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد2

B-138:00-9:30االربعاءC-98:00-9:30االثنين21337ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد3

B-13A8:00-9:30الخميسC-58:00-9:30الثالثاء21437ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد4

12:30-10111:00الخميسF-99:30-11:00الثالثاء21537ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد5

11:00-1139:30االربعاءF-68:00-9:30الثالثاء21637ثانيطالباتECON110اقتصاد جزئياالقتصاد6

B-13A11:00-12:30الخميسC-59:30-11:00الثالثاء31143ثالثطالباتECON220اقتصاد كلياالقتصاد7

C-713:00-14:30االربعاءF-1613:00-14:30االحد31243ثالثطالباتECON220اقتصاد كلياالقتصاد8

B-1311:00-12:30االربعاءC-211:00-12:30االحد31343ثالثطالباتECON220اقتصاد كلياالقتصاد9

B-1313:00-14:30الخميسC-513:00-14:30الثالثاء31443ثالثطالباتECON220اقتصاد كلياالقتصاد10

C-711:00-12:30االربعاءF-1611:00-12:30االحد31543ثالثطالباتECON220اقتصاد كلياالقتصاد11

F-69:30-11:00الثالثاءB-911:00-12:30االحد52143م-خامسطالباتECON320نقود وبنوكاالقتصاد12

B-613:00-14:30االربعاءB-613:00-14:30االثنين55142عم-خامسطالباتECON320نقود وبنوكاالقتصاد13
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التسويق
C-99:30-11:00الخميسC-139:30-11:00الثالثاء21137ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق1

C-1311:00-12:30االربعاءC-1311:00-12:30االثنين21237ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق2

C-139:30-11:00االربعاءC-139:30-11:00االثنين21337ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق3

C-138:00-9:30االربعاءC-138:00-9:30االثنين21437ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق4

C-98:00-9:30الخميسC-138:00-9:30الثالثاء21537ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق5

12:30-11411:00الخميس14:30-10313:00الثالثاء21637ثانيطالباتMRKT101مبادئ التسويقالتسويق6

B-159:30-11:00الخميس11:00-1039:30االثنين53143ت-خامسطالباتMRKT150ادارة املنتج والعالمه التجاريهالتسويق7

9:30-1098:00الثالثاءS-511:00-12:30االحد53143ت-خامسطالباتMRKT120تسويق مباشرالتسويق8

S-411:00-12:30الخميسS-511:00-12:30االثنين53143ت-خامسطالباتMRKT210قنوات تسويقالتسويق9

B-913:00-14:30الخميسB-913:00-14:30االثنين53143ت-خامسطالباتMRKT140البيع وادراة املبيعاتالتسويق10

14:30-11413:00الثالثاءF-2113:00-14:30االحد53143اد-سادسطالباتMRKT120سلوك مستهلكالتسويق11

12:30-10311:00الخميس14:30-11513:00الثالثاء64142اد-سادسطالباتMRKT120سلوك مستهلكالتسويق12

B-611:00-12:30االربعاءF-2111:00-12:30االثنين64242اد-سادسطالباتMRKT120سلوك مستهلكالتسويق13

C-7A8:00-9:30الخميسB-138:00-9:30االثنين63126ت-سادسطالباتMRKT220ادارة اعالنالتسويق14

B-911:00-12:30االربعاءB-98:00-9:30االحد63126ت-سادسطالباتMRKT230اتصاالت تسويقيهالتسويق15

F-218:00-9:30االربعاءF-2111:00-12:30االحد63126ت-سادسطالباتMRKT250استراتيجيات تسعيرالتسويق16

12:30-11011:00الخميسB-611:00-12:30االثنين63126ت-سادسطالباتMRKT410تسويق خدماتالتسويق17

C-7A9:30-11:00الخميسB-139:30-11:00االثنين62141م-سادسطالباتMRKT310ادارة منشأة التجزئهالتسويق18

C-98:00-9:30الثالثاءS-58:00-9:30االحد62241م-سادسطالباتMRKT310ادارة منشأة التجزئهالتسويق19

C-99:30-11:00الثالثاءS-59:30-11:00االحد73131ت-سابعطالباتMRKT310ادارة منشأة التجزئهالتسويق20

S-611:00-12:30االربعاءS-411:00-12:30االثنين73131ت-سابعطالباتMRKT350ادارة عالقات العمالءالتسويق21

S-413:00-14:30الثالثاءS-613:00-14:30االحد73131ت-سابعطالباتMRKT390التدريب العمليالتسويق22

F-2113:00-14:30االثنينF-2211:00-12:30االحد73131ت-سابعطالباتMRKT130بحوث تسويقالتسويق23

11:00-1109:30الخميسB-613:00-14:30االحد75139عم-سابعطالباتMRKT433تسويق خدمات ماليهالتسويق24

F-2111:00-12:30االربعاءB-911:00-12:30االثنين83127ت-ثامنطالباتMRKT380تسويق سياحيالتسويق25

11:00-1159:30الثالثاءF-229:30-11:00االحد83127ت-ثامنطالباتMRKT499موضوعات خاصة في التسويقالتسويق26

B-98:00-9:30الثالثاءB-68:00-9:30االحد83127ت-ثامنطالباتMRKT420التسويق الدوليالتسويق27

F-219:30-11:00االربعاء11:00-1109:30االثنين83127ت-ثامنطالباتMRKT430التسويق االستراتيجيالتسويق28

C-1213:00-14:30الثالثاءB-1811:00-12:30االحد83127ت-ثامنطالباتMRKT320مشروع التخرجالتسويق29

C-129:30-11:00االربعاءC-159:30-11:00االثنين61137ن-سادسطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق30

C-1211:00-12:30االربعاءC-1511:00-12:30االثنين61237ن-سادسطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق31

C-128:00-9:30االربعاءC-158:00-9:30االثنين83127اد-ثامنطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق32

12:30-10211:00الخميس12:30-11011:00االثنين84142اد-ثامنطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق33

B-1313:00-14:30الثالثاءB-1511:00-12:30االحد84242اد-ثامنطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق34

B-139:30-11:00الثالثاءB-189:30-11:00االحد84342اد-ثامنطالباتMRKT330تسويق الكترونيالتسويق35
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نظم معلومات
12:30-11:00االربعاء12:30-11:00االحد11140االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات1

11:00-9:30الثالثاء11:00-9:30االحد11240االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات2

12:30-11:00الخميس12:30-11:00االثنين11340االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات3

14:30-13:00االربعاء14:30-13:00االحد11440االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات4

14:30-13:00الخميس14:30-13:00االثنين11530االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات5

14:30-13:00الثالثاء14:30-13:00االحد11630االولطالباتCOMP141مهارات الحاسبنظم معلومات6

B-69:30-11:00الثالثاءF-219:30-11:00االحد51138ن-خامسطالباتMIS221نظم قواعد البياناتنظم معلومات7

C-113:00-14:30الثالثاءB-1A8:00-9:30االحد51138ن-خامسطالباتMIS341نظم اداره مكتبيهنظم معلومات8

F-1613:00-14:30الخميسB-13A13:00-14:30االثنين51138ن-الخامسطالباتMIS332(1)تحليل وتصميم نظم معلوماتنظم معلومات9

C-18:00-9:30الثالثاءC-311:00-12:30االحد51138ن-الخامسطالباتMIS312تصميم صفحات الكترونيهنظم معلومات10

F-911:00-12:30الخميسF-911:00-12:30االثنين38ن-خامسطالباتMIS220(1)لغات البرمجهنظم معلومات11

C-313:00-14:30االحدعملي-(1)لغات برمجهنظم معلومات12

F-169:30-11:00االربعاءC-59:30-11:00االحد82143م-ثامنطالباتMIS102نظم معلومات اداريهنظم معلومات13

F-169:30-11:00الخميسB-1A9:30-11:00الثالثاء82243م-ثامنطالباتMIS102نظم معلومات اداريهنظم معلومات14

C-59:30-11:00الخميسB-1A9:30-11:00االثنين51138ن-الخامسطالباتMIS102نظم معلومات اداريهنظم معلومات15

F-1613:00-14:30االربعاءB-1313:00-14:30االثنين54143اد-خامسطالباتMIS102نظم معلومات اداريهنظم معلومات16

F-1613:00-14:30الثالثاءB-1A8:00-9:30االثنين85144عم-ثامنطالباتMIS102نظم معلومات اداريهنظم معلومات17

F-98:00-9:30االربعاءF-98:00-9:30االثنين61137ن-السادسطالباتMIS231نظم تشغيلنظم معلومات18

B-99:30-11:00االربعاءF-99:30-11:00االثنين61237ن-السادسطالباتMIS231نظم تشغيلنظم معلومات19

C-111:00-12:30االربعاءC-111:00-12:30االثنين37ن-السادسطالباتMIS212(2)لغات البرمجهنظم معلومات20

C-113:00-14:30االربعاءعملي-(2)لغة برمجهنظم معلومات21

C-19:30-11:00الثالثاءC-79:30-11:00االحد37ن-السادسطالباتMIS212(2)لغات البرمجهنظم معلومات22

C-113:00-14:30االثنينعملي-(2)لغة برمجهنظم معلومات23

F-59:30-11:00الثالثاءF-59:30-11:00االحد61137ن-السادسطالباتMIS442(2)تحليل وتصميم نظم معلوماتنظم معلومات24

F-58:00-9:30الثالثاءF-58:00-9:30االحد61237ن-السادسطالباتMIS442(2)تحليل وتصميم نظم معلوماتنظم معلومات25

F-511:00-12:30االربعاءF-611:00-12:30االثنين71136ن-السابعطالباتMIS431الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرةنظم معلومات26

F213:00-14:30الثالثاءF-213:00-14:30االحد71136ن-السابعطالباتMIS432الشبكات وامن الحاسوبنظم معلومات27

B-59:30-11:00الثالثاءF-511:00-12:30االحد36ن-السابعطالباتMIS311تطبيقات البرمجه للمستخدم النهائينظم معلومات28

C-19:30-11:00االربعاءعملي-تطبيقات البرمجهنظم معلومات29

B-1314:30-16:00االربعاءC-1314:30-16:00االثنين71136ن-السابعطالباتMIS390التدريب العملينظم معلومات30

F-213:00-14:30االثنين7119ن-السابعطالباتMIS499مشروع التخرجنظم معلومات31

F-213:00-14:30االربعاء7129ن-السابعطالباتMIS499مشروع التخرجنظم معلومات32

C-1313:00-14:30االثنين7139ن-السابعطالباتMIS499مشروع التخرجنظم معلومات33

C-1213:00-14:30االربعاء7149ن-السابعطالباتMIS499مشروع التخرجنظم معلومات34

F-198:00-9:30الخميس811ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات35

F-199:30-11:00الخميس812ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات36

F-28:00-9:30الخميس813ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات37

F-29:30-11:00الخميس814ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات38

F-228:00-9:30الخميس815ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات39

F-229:30-11:00الخميس816ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات40

511

611

612

711
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B-98:00-9:30الخميس817ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات41

B-99:30-11:00الخميس818ن-الثامنطالباتMIS499مشروع سابقنظم معلومات42

F-1911:00-12:30االربعاءF-1911:00-12:30االثنين38ن-الثامنطالباتMIS223هياكل البيانات ومعالجة امللفاتنظم معلومات43

C-313:00-14:30الخميسعملي44

F-199:30-11:00االربعاءF-219:30-11:00االثنين38ن-الثامنطالباتMIS223هياكل البيانات ومعالجة امللفاتنظم معلومات45

C-111:00-12:30الخميسعملي46

F-611:00-12:30الخميسF-211:00-12:30االحد81138ن-الثامنطالباتMIS498الذكاء في االعمال وتنقيب البياناتنظم معلومات47

F-219:30-11:00الثالثاءF-29:30-11:00االحد81538ن-الثامنطالباتMIS498الذكاء في االعمال وتنقيب البياناتنظم معلومات48

B-13A9:30-11:00الثالثاءB-1A9:30-11:00االحد81138ن-الثامنطالباتMIS441نظم امن املعلومات ومراقبتهانظم معلومات49

F-1611:00-12:30االربعاءB-1311:00-12:30االثنين81538ن-الثامنطالباتMIS441نظم امن املعلومات ومراقبتهانظم معلومات50

F-59:30-11:00االربعاءF-59:30-11:00االثنين81138ن-الثامنطالباتMIS342تطبيقات االنترنت في االعمالنظم معلومات51

F-58:00-9:30االربعاءF-58:00-9:30االثنين81538ن-الثامنطالباتMIS342تطبيقات االنترنت في االعمالنظم معلومات52

B-1A8:00-9:30الثالثاءC-58:00-9:30االحد81138ن-الثامنطالباتMIS433نظم دعم القرارنظم معلومات53

F-1413:00-14:30الثالثاءC-511:00-12:30االحد81538ن-الثامنطالباتMIS433نظم دعم القرارنظم معلومات54

815

811
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القانون
C-78:00-9:30الخميسC-128:00-9:30االثنين41140رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون1

C-79:30-11:00الخميسC-129:30-11:00االثنين41240رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون2

C-59:30-11:00االربعاءB-139:30-11:00االحد41340رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون3

C-58:00-9:30االربعاءB-138:00-9:30االحد41440رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون4

C-7A11:00-12:30االربعاءF-1411:00-12:30االحد41540رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون5

F-1711:00-12:30الخميسC-7A11:00-12:30االثنين41640رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون6

C-713:00-14:30الخميسB-1311:00-12:30االحد 41740رابعطالباتLAWP201قانون تجاريالقانون7

وحدة الشؤون األكاديمية



13   |    10 طالبات- وحدة الشؤون األكاديمية - كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

احملاسبة
B-13A8:00-9:30االربعاءF-178:00-9:30االثنين21137ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه1

C-28:00-9:30الخميسB-188:00-9:30الثالثاء21237ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه2

C-29:30-11:00الخميسB-189:30-11:00الثالثاء21337ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه3

B-13A11:00-12:30االربعاءF-1711:00-12:30االثنين21437ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه4

B-13A9:30-11:00االربعاءF-179:30-11:00االثنين21537ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه5

B-1811:00-12:30االربعاءC-213:00-14:30االثنين21637ثانيطالباتACCT101(1)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه6

C-1213:00-14:30الخميسB-1813:00-14:30الثالثاء31143ثالثطالباتACCT102(2)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه7

C-129:30-11:00الخميسB-138:00-9:30الثالثاء31243ثالثطالباتACCT102(2)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه8

F-1513:00-14:30االربعاءB-13A13:00-14:30االحد31343ثالثطالباتACCT102(2)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه9

F-1511:00-12:30االربعاءB-13A11:00-12:30االحد31443ثالثطالباتACCT102(2)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه10

F-159:30-11:00االربعاءB-13A9:30-11:00االحد31543ثالثطالباتACCT102(2)مدخل محاسبه ماليهاملحاسبه11

F-1713:00-14:30االربعاءB-13A9:30-11:00االثنين52143م-خامسطالباتACCT221مدخل محاسبه اداريهاملحاسبه12

C-28:00-9:30الثالثاءC-1311:00-12:30االحد54143اد-خامسطالباتACCT221مدخل محاسبه اداريهاملحاسبه13

F-1711:00-12:30االربعاءB-13A11:00-12:30االثنين55142عم-خامسطالباتACCT221مدخل محاسبه اداريهاملحاسبه14

B-189:30-11:00الخميسF-149:30-11:00االثنين63126ت-سادسطالباتACCT221مدخل محاسبه اداريهاملحاسبه15

C-7A13:00-14:30الثالثاءB-1A11:00-12:30االثنين52143م-خامسطالباتACCT373محاسبه حكوميهاملحاسبه16

F-218:00-9:30الثالثاءF-2213:00-14:30االثنين52143م-خامسطالباتACCT361(1)مراجعهاملحاسبه17

F-99:30-11:00االربعاءF-99:30-11:00االحد52143م-خامسطالباتACCT211(1)محاسبه ماليه متوسطهاملحاسبه18

F-2111:00-12:30الخميسF-211:00-12:30االثنين62141م-سادسطالباتACCT241نظم معلومات محاسبيهاملحاسبه19

F-29:30-11:00االثنينF-611:00-12:30االحد62241م-سادسطالباتACCT241نظم معلومات محاسبيهاملحاسبه20

B-58:00-9:30الثالثاءF-69:30-11:00االحد71136ن-سابعطالباتACCT241نظم معلومات محاسبيهاملحاسبه21

F-168:00-9:30الخميسC-28:00-9:30االثنين62141م-سادسطالباتACCT432(2)مراجعهاملحاسبه22

F-149:30-11:00الثالثاءF-169:30-11:00االحد62241م-سادسطالباتACCT432(2)مراجعهاملحاسبه23

B-68:00-9:30الثالثاءB-58:00-9:30االحد62141م-سادسطالباتACCT413نظرية املحاسبهاملحاسبه24

B-69:30-11:00الخميسB-611:00-12:30الثالثاء62241م-سادسطالباتACCT413نظرية املحاسبهاملحاسبه25

C-129:30-11:00الثالثاءF-149:30-11:00االحد62141م-سادسطالباتACCT351محاسبه اداريه متوسطهاملحاسبه26

C-58:00-9:30الخميسB-1A13:00-14:30االثنين62241م-سادسطالباتACCT351محاسبه اداريه متوسطهاملحاسبه27

B-13A13:00-14:30الثالثاءC-711:00-12:30االحد62141م-سادسطالباتACCT212(2)محاسبه ماليه متوسطهاملحاسبه28

C-1311:00-12:30الخميسF-1411:00-12:30االثنين62241م-سادسطالباتACCT212(2)محاسبه ماليه متوسطهاملحاسبه29

F-913:00-14:30االربعاءF-913:00-14:30االحد72130م-سابعطالباتACCT372محاسبة زكاه وضرائباملحاسبه30

F-911:00-12:30االربعاءF-911:00-12:30االحد72230م-سابعطالباتACCT372محاسبة زكاه وضرائباملحاسبه31

F-2211:00-12:30الخميسF-511:00-12:30االثنين72130م-سابعطالباتACCT371محاسبه ماليه متقدمهاملحاسبه32

F-2213:00-14:30الخميسF-513:00-14:30االثنين72230م-سابعطالباتACCT371محاسبه ماليه متقدمهاملحاسبه33

C-139:30-11:00الخميسB-1A14:30-16:00االثنين72140م-سابعطالباتACCT390التدريب العملياملحاسبه34

C-7A9:30-11:00االربعاءC-7A9:30-11:00االحد72130م-سابعطالباتACCT313موضوعات محاسبيه مختارهاملحاسبه35

C-7A13:00-14:30االربعاءC-7A13:00-14:30االحد72230م-سابعطالباتACCT313موضوعات محاسبيه مختارهاملحاسبه36

F-1413:00-14:30الخميسC-1211:00-12:30االحد72130م-سابعطالباتACCT497مشروع التخرجاملحاسبه37

B-189:30-11:00االربعاءC-129:30-11:00االحد72230م-سابعطالباتACCT497مشروع التخرجاملحاسبه38

C-1111:00-12:30الخميسC-1113:00-14:30الثالثاء82143م-ثامنطالباتACCT412استخدامات الحاسب في املحاسبهاملحاسبه39

C-1111:00-12:30االربعاءC-1111:00-12:30االحد82243م-ثامنطالباتACCT412استخدامات الحاسب في املحاسبهاملحاسبه40
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B-13A13:00-14:30االربعاءC-713:00-14:30االحد82143م-ثامنطالباتACCT411تحليل قوائم ماليهاملحاسبه41

C-138:00-9:30الخميسB-13A8:00-9:30الثالثاء82243م-ثامنطالباتACCT411تحليل قوائم ماليهاملحاسبه42

F-2211:00-12:30االربعاءF-1911:00-12:30االحد82143م-ثامنطالباتACCT471محاسبه اداريه متقدمهاملحاسبه43

F-211:00-12:30الخميسB-513:00-14:30الثالثاء82243م-ثامنطالباتACCT471محاسبه اداريه متقدمهاملحاسبه44

11:00-1099:30الخميسC-29:30-11:00الثالثاء82143م-ثامنطالباتACCT431محاسبه دوليهاملحاسبه45

F-179:30-11:00االربعاءC-139:30-11:00االحد82243م-ثامنطالباتACCT431محاسبه دوليهاملحاسبه46

F-178:00-9:30الخميسF-158:00-9:30الثالثاء82143م-ثامنطالباتACCT321محاسبة منشآت ماليهاملحاسبه47

B-188:00-9:30االربعاءC-128:00-9:30االحد82243م-ثامنطالباتACCT321محاسبة منشآت ماليهاملحاسبه48
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تربية إسالمية
B-1512:30-14:30الثالثاء21137ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه1

B-1712:30-14:30الثالثاء21237ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه2

B-1511:00-13:00الخميس21337ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه3

B-1711:00-13:00الخميس21437ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه4

B-1511:00-13:00االثنين21537ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه5

B-1711:00-13:00االثنين21637ثانيطالباتISLM271العقيده االسالميةتربيه اسالميه6

B-179:00-11:00االربعاء31140ثالثطالباتISLM272النظام االجتماعي في االسالمتربيه اسالميه7

B-159:00-11:00االربعاء31240ثالثطالباتISLM272النظام االجتماعي في االسالمتربيه اسالميه8

F-1911:00-13:00الخميس31340ثالثطالباتISLM272النظام االجتماعي في االسالمتربيه اسالميه9

F-1411:00-13:00الخميس31440ثالثطالباتISLM272النظام االجتماعي في االسالمتربيه اسالميه10

B-1513:00-15:00االربعاء31540ثالثطالباتISLM272النظام االجتماعي في االسالمتربيه اسالميه11

B-159:00-11:00االحد31140ثالثطالباتISLM273النظام االقتصادي في االسالمتربيه اسالميه12

B-179:00-11:00االحد31240ثالثطالباتISLM273النظام االقتصادي في االسالمتربيه اسالميه13

B-159:00-11:00الثالثاء31340ثالثطالباتISLM273النظام االقتصادي في االسالمتربيه اسالميه14

B-179:00-11:00الثالثاء31440ثالثطالباتISLM273النظام االقتصادي في االسالمتربيه اسالميه15

B-1513:00-15:00االحد31540ثالثطالباتISLM273النظام االقتصادي في االسالمتربيه اسالميه16

B-1511:00-13:00االربعاء41140رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه17

B-1711:00-13:00االربعاء41240رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه18

F-1711:00-13:00االحد41340رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه19

F-2211:00-13:00االثنين41440رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه20

B-179:00-11:00االثنين41540رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه21

B-159:00-11:00االثنين41640رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه22

F-179:00-11:00االحد41740رابعطالباتISLM274النظام السياس ي في االسالمتربيه اسالميه23
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عـــــــام
11:00-9:00الثالثاء11140االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام1

11:00-9:00االثنين11240االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام2

13:00-11:00االربعاء11340االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام3

13:00-11:00الخميس11440االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام4

13:00-11:00الثالثاء11530االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام5

11:00-9:00االربعاء11630االولطالباتMGMT205مهارات اتصالعام6

11:00-9:00الخميس11140االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام7

11:00-9:00االربعاء11240االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام8

13:00-11:00االحد11340االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام9

15:00-13:00االثنين11440االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام10

13:00-11:00االربعاء11530االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام11

13:00-11:00االثنين11630االولطالباتLRSK152مهارات تعلمعام12

11:00-1029:30الخميس11:00-1169:30االثنين41140رابعطالباتFIN115طرق بحثعام13

11:00-1159:30االربعاء11:00-1149:30االحد41240رابعطالباتFIN115طرق بحثعام14

9:30-1158:00االربعاء9:30-1148:00االحد41340رابعطالباتFIN115طرق بحثعام15

9:30-1028:00الخميس9:30-1168:00االثنين41440رابعطالباتFIN115طرق بحثعام16

B-1811:00-12:30الخميسB-1811:00-12:30االثنين41540رابعطالباتFIN115طرق بحثعام17

B-1813:00-14:30الخميسB-1813:00-14:30االثنين41640رابعطالباتFIN115طرق بحثعام18

14:30-11413:00االربعاءF-613:00-14:30االحد41740رابعطالباتFIN115طرق بحثعام19

عن بعد12:30-11011:00االربعاء12:30-11:00االحد31143ثالثطالباتMGMT103اخالقيات العملعام20

عن بعد12:30-11:00الخميسB-99:30-11:00الثالثاء31243ثالثطالباتMGMT103اخالقيات العملعام21

عن بعد11:00-9:30االربعاء11:00-1109:30االحد31343ثالثطالباتMGMT103اخالقيات العملعام22

عن بعد14:30-13:00االربعاء14:30-11013:00االحد31443ثالثطالباتMGMT103اخالقيات العملعام23

عن بعد11:00-1039:30الخميس14:30-13:00الثالثاء31543ثالثطالباتMGMT103اخالقيات العملعام24

C-911:00-13:00االحد41140رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام25

C-1211:00-13:00االثنين41240رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام26

F-1411:00-13:00االربعاء41340رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام27

F-1611:00-13:00الخميس41440رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام28

F-159:00-11:00الخميس41540رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام29

C-99:00-11:00االحد41640رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام30

F-149:00-11:00االربعاء41740رابعطالباتFIN105مهارات كتابه اداريهعام31
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