
اليوم

المستوى

(2)لغة إنجليزية ثقافة اسالمية اقتصاد كليمبادئ إحصاء(2)لغة عربية (2)مبادئ محاسبة 

(ق 2) (ق 2)أأأ8-11  (ق 2)أأأ10-12  (ق 2)أأأ8-11  (ق 2)أأأ11-1  (ق 2)أأأ10-12  أأأ8-10 

عبدالوكيل القاسمي/ أنواف غازي / دخالد الحاج/ دفؤاد المخالفي/ دمختار عبدالباقي/ دمحمد المقبلي/ د

(2)لغة إنجليزية ثقافة اسالمية مبادئ إحصاءاقتصاد كلي(2)لغة عربية (2)مبادئ محاسبة 

(ق 4) (ق 4)أأأ11-2  (ق 4)أأأ8-10  (ق 4)أأأ9-11  (ق 4)أأأ11-2  (ق 4)أأأ8-10  أأأ10-12 

عبدالوكيل القاسمي/ أنواف غازي / دفؤاد المخالفي/ دخالد الحاج/ دمختار عبدالباقي/ دمحمد المقبلي/ د

ثقافة اسالمية (2)لغة إنجليزية (2)مبادئ محاسبة اقتصاد كلي(2)لغة عربية مبادئ إحصاء

(ق 2) (ق 2)أأأ11-2  (ق 2)أأأ11-2  (ق 4)أأأ8-10  (ق 2)أأأ11-2  (ق 4)أأأ9-11  أأأ8-10 

نواف غازي / دعبدالوكيل القاسمي/ أمحمد المقبلي/ دخالد الحاج/ دمختار عبدالباقي/ دفؤاد المخالفي/ د

شركات أموالإدارة موارد بشريةسلوك تنظيميمناهج بحث علميمالية عامةأدارة انتاج 

(ق 6) (ق 6)أأأ8-10  (ق 6)أأأ9-11  (ق 6)أأأ8-10  (ق 6)أأأ10-12  (ق 6)أأأ8-10  أأأ10-1 

فهيم القدسي/ أمحمد الكهالي/ دمحمد الشوكاني/ أمطهر السدمي/ دبشرى راوية/ دخالد الشيخ /ا

(2)محاسبة تكاليف إدارة أعمال دوليةنظم معلومات إداريةإدارة مشتريات ومخازنإدارة عامةبحوث عمليات

(ق 10) (ق 10)أأأ8-11  (ق 10)أأأ11-1  (ق 10)أأأ8-10  (ق 10)أأأ8-10  (ق 10)أأأ10-12  أأأ8-11 

بسام السبئي/ أمطهر السدمي/ دنجيب السامعي/ أوديع العريقي/ أعبدالرحمن األضرعي/ أفؤاد المخالفي/ د

(2)محاسبة تكاليف تطبيقات محاسبية بالحاسوب(2)محاسبة ضريبية إدارة مشتريات ومخازنبحوث عمليات

(ق 10) (ق 10)أأأ8-11  (ق 3)أأأ8-10  (ق 3)أأأ11-2  (ق 10)أأأ9-11  أأأ8-11 

بسام السبئي/ أخالد الريمي/ أفهيم القدسي/ أوديع العريقي/ أفؤاد المخالفي/ د

إدارة موارد بشريةثقافة اسالمية (1)تحليل وتصميم نظم (2)لغة عربية مناهج بحث علميهياكل بيانات وخوارزميات

(م 1) (ق 6)أأأ11-2  (ق 2)أأأ8-10  (ق 7)أأأ10-12  (ق 4)أأأ8-11  (ق 6)أأأ8-10  أأأ8-10 

محمد الكهالي/ دنواف غازي / دأحمد أحسن/ أمختار عبدالباقي/ دمطهر السدمي/ درشاد القاسمي/ أ

شبكات حاسوبتطوير نظم معلومات(1)برمجة مرئية تصميم قواعد بياناتإدارة مشاريع نظم معلومات(2)تحليل وتصميم نظم 

(ق 3) (ق 3)أأأ8-11  (م 1)8-10  (م 1)أأأ8-11  (م 1)أأأ11-2  (ق 10)أأأ8-11  أأأ8-11 

جمال الدين/ أعادل الحاج/ أعلي أبوالرجال/ أنجيب أبوالرجال/ أمنصر الصباري/ دوائل الصبري/ أ

ثقافة إسالمية(2)لغة عربية اقتصاد كليمبادئ إحصاء(2)مبادئ محاسبة (2)لغة إنجليزية 

(ق 4) (ق 4)أأأ2-4  (ق 4)أأأ3-6  (ق 4)أأأ2-4  (ق 4)أأأ3-5  (ق 4)أأأ2-4  أأأ4-6 

مختار عبدالباقي/ دمختار عبدالباقي/ دخالد الحاج/ دوليد عبدالجليل/ أمحمد المقبلي/ دكمال أبوهادي/ أ

سلوك تنظيميإدارة موارد بشريةمناهج بحثمالية عامةأدارة انتاج محاسبة شركات أموال

(ق 5) (ق 5)أأأ3-6  (ق 5)أأ4-6  (ق 5)أأأ2-4  (ق 5)أأأ2-4  (ق 5)أأ4-6  أأأ2-4 

محمد الشوكاني/ أنجيب البشاري/ أمطهر السدمي/ دبشرى راوية/ دخالد الشيخ /ارؤوف/ أ

إدارة ماليةمشروع التخرجمشتريات ومخازنإدارة الجودة الشاملةإدارة مصارفدراسة جدوى

(ق 7) (ق 7)أأأ3-6  (ق 7)أأأ2-4  (ق 7)أأأ4-6  (ق 7)أأأ4-6  (ق 7)أأأ3-6  أأأ3-5 
رؤوف/ أمحمد الكهالي/ دهاني القرماني/ أهاني القرماني/ أمطهر السدمي/ دعبدالعزيز العزعزي/ د

رابع مسائي

الخميساألربعاء

 صباحيAأول عام 

 صباحيBأول عام 

ثاني عام صباحي

ثالث إدارة صباحي

األثنيناألحدالسبت

م2014/2013جدول الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

ثالث محاسبة صباحي

ثاني نظم صباحي

ثالث نظم صباحي

أول عام مسائي

ثاني عام مسائي

الثالثاء

 صباحيCأول عام 



اليوم
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نظم معلومات(2)لغة إنجليزية (2)مبادئ محاسبة اقتصاد كلي(2)لغة عربية مقدمة علوم حاسوب(2)رياضيات 

(ق 6) (ق 2)أأأ11-2  (ق 2)أأأ8-11  (ق 2)أأأ11-2  (ق 4)أأأ8-10  (ق 2)أأأ11-2  (ق 4)أأأ9-11  أأأ11-1 

جمال الدين/ أعبدالوكيل القاسمي/ أمحمد المقبلي/ دخالد الحاج/ دمختار عبدالباقي/ درشاد القاسمي/ أوليد عبدالجليل/ أ

أول نظم معلومات

م2014/2013جدول الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

الخميساألربعاءالثالثاءاألثنيناألحدالسبت



 


